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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Bom-dia. Vamos dar início à 

nossa reunião de hoje, com uma extensa pauta.  

O primeiro item é a apresentação e a aprovação da pauta da reunião 

anterior. Alguma observação sobre a ata?  

Eu vou discutir com o Secretário-Executivo uma forma de apresentação 

diferente dessa ata para a próxima reunião, para ficar mais fácil a leitura. Eu já registrei 

aqui vários pequenos problemas de ortografia; não vou listá-los, porque não há 

necessidade. Quero dar um sentido mais objetivo à ata. Já fizemos aquele resumo de 

deliberações, que ajuda muito a entender o que se discutiu. Ainda assim, uma consulta 

rápida à ata tem de ser razoável, e não está. Vamos tentar mudar um pouco.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu tenho duas questões. A 

primeira é sobre o problema da apresentação da política. Eu achei que ficou um pouco 

sem conteúdo. O conteúdo não fica claro na ata. Acho que a ata deve se ater 

principalmente ao conteúdo da reunião, para quando quisermos saber o que foi discutido 

naquela reunião. Não interessa saber quem falou sobre o ponto um, ponto seis.  

A segunda questão é mais especifica e é sobre um informe do Conselho 

Nacional de Seguridade Social, que seria dado por Maria de Fátima Ferreira. Ficou 

incompleto. Termina assim. Desaparece e não aparece mais nada. 

 Realmente,naquele dia na reunião não pôde ser dado devido ao 

deputado que teve de sair, mas no dia seguinte eu fiz um informe, inclusive até um pouco 

mais ampliado, no qual levantei todas as questões que estavam sendo discutidas a nível 

do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A idéia nós já pegamos. 

Essa é a razão da proposta, tipo um resumo executivo? Estamos lendo a ata e não 

estamos conseguindo entender. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essa questão do CNSS, diz que 

eu ia dar o informe e ponto. Do informe não saiu nada e eu achei que havia algumas 

questões importantes. Inclusive eu distribuí aquele material sobre o CNSS, o que é, as 

propostas, todas as resoluções, com destaque às que têm relação com a Assistência 

Social, e isso não constou da ata.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação? 

(Pausa.) 
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Vamos colocar em votação? (Pausa.)  

Esclareço que estamos seguindo a pauta. Enquanto nenhum Conselheiro 

levanta a mão, segue a que está aqui, mas pode ser revista a qualquer momento. 

Há alguns nomes errados, como o da Andrea e o do Vando. 

Em votação. Quem concordar permaneça como se encontra. (Pausa.)

  

Aprovada a ata com as ressalvas referidas.  

Alguma observação sobre a pauta? Podemos prosseguir? (Pausa.)  

Item 3. Aprovação das resoluções. Alguma observação sobre as 

resoluções apresentadas? (Pausa.) 

Eu pediria mais uma vez aos nobres Conselheiros que dessem, sempre 

que possível, pelo menos uma olhada no mapa das resoluções, porque é uma 

responsabilidade que está recaindo, do ponto de vista final, exclusivamente na 

Presidência. Daí, o pedido encarecido de que se tenha todo o cuidado, todo o critério por 

parte do Conselho, do seu corpo técnico, em examinar esses processos. 

É bom que o Conselheiro esteja atento, porque assinamos ad referendum 

deste Plenário. Se, de repente, o Conselheiro percebe algum problema, passa a 

examinar melhor e é uma decisão política muito importante. Há uma quantidade enorme 

de certificados e a Presidência não tem como, ao assinar quatrocentos, mil e duzentos 

certificados de uma vez só — é humanamente impossível —, examinar isso com critério.  

Todo mapeamento de controle que foi estabelecido, fluxo de processo, 

tudo isso já está organizado no Conselho, mas ainda assim eu considero indispensável 

que os Conselheiros dêem pelo menos uma olhada no mapa para ver onde houve 

indeferimento, se houve algum tipo problema, se quer algum exame, até para que 

eventualmente se avoque algum processo contra o Plenário do Conselho.  
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Alguma observação? (Pausa.) 

Vamos colocar em aprovação o grupo de resoluções nº 19. 

 Resoluções de nº 180 a 192. Quem estiver de acordo permaneça como 

se encontra. (Pausa.) 

 Aprovado o grupo de resoluções nº 19, que engloba as resoluções 180 a 

192. 

Item 4 da pauta. Discussão e aprovação das considerações sobre a 

Política Nacional de Assistência Social. 

Com a palavra a  Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que houve alguns ruídos 

com relação a essa questão, porque ela já esteve na pauta da reunião anterior, quando 

foi discutida exaustivamente. Nós ficamos de fazer um relatório final baseado nas 

discussões existentes aqui no CNAS, enviarmos aos Conselheiros e retomando, se 

houvesse algumas observações, que se fizessem as modificações cabíveis.  

Esse procedimento foi feito. Foi discutido no CNAS, foi encaminhado aos 

Conselheiros e no dia da reunião para fechar o documento não havia nenhuma proposta 

de modificação do último documento.  

Proponho seja votado e encaminhado imediatamente à SAS e acho que 

já está indo com atraso.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação 

adicional a respeito do item 4?  

Conselheira Deusina. 
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DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu queria registrar que na última redação 

do documento as frases ficaram muito bem construídas, porém, lendo a ata da forma 

como os assuntos foram discutidos, percebi que alguns assuntos foram discutidos e se 

optou — pelo que eu entendi — pela retirada e ele aparece no documento com uma 

redação melhor, contextualizada, sem prejuízos. 

 Já tínhamos discutido, por exemplo, a questão de citar ou não o 

programa Comunidade Solidária. Isso foi exaustivamente discutido; discutimos se 

deveríamos dizer a exemplo do Comunidade Solidária ou deveríamos dizer de uma forma 

geral, a programas dessa ordem. Isso está na ata.  

Quando ele vem para o documento, está nominado programa 

Comunidade Solidária, embora de uma forma que eu acho que não haja nenhum 

prejuízo, mas quero dizer que, na leitura das atas e na leitura do documento, alguns 

assuntos que foram combinados que não seriam incluídos estão aqui repetidos. Então, 

houve um trabalho muito melhor, uma explanação mais contextualizada, que colabora 

bastante, mas quero registrar que percebi isso.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação 

adicional? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que nós concordamos. A 

Comissão concorda. Não foi proposital mesmo. Até eu me assustei, mas vi que estava 

aqui, acho que é pertinente retirar. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ela falou que não está. Ela 

registrou que houve... 
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DEUSINA LOPES DA CRUZ - Na minha concepção, eu não tenho 

grandes exposições a respeito, mas eu me lembro que foi registrado. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma questão de forma 

do que de conteúdo. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - É. Foi explicado várias vezes que não seria 

prudente colocar. 

Não sei se as pessoas que estão fazendo uma análise mais acentuada 

teriam restrição, mas o que eu quero registrar é que realmente algumas coisas não foram 

combinadas e continuam no documento. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como é que a Comissão de 

Política vê essa ponderação? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Patrícia está levantando aqui e 

eu teria a proposta de tirar ou não. Como existe um programa, deixaríamos mais no geral 

ainda, que foi inclusive o que se colocou, que não devíamos colocar o nome Comunidade 

Solidária. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação 

adicional?(Pausa.) 
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Em votação. Quem estiver de acordo com essa ressalva do item 22, que 

se refere à supressão do termo Comunidade Solidária, permaneça como se encontra. 

(Pausa.) 

Aprovada a proposta. 

 Será feita essa pequena correção e encaminhada imediatamente, 

conforme sugestão da Conselheira Fátima.  

Item n.º 5. Reunião ampliada em Recife.  

Alguma manifestação a respeito da reunião ampliada de Recife? Alguma 

dúvida? Algum esclarecimento? 

 Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu participei de dois eventos, um em 

Salvador e o outro em Recife, organizados por Conselhos Municipais. Paralelamente me 

foi cobrada, como membro do CNAS, a preocupação com a participação dos portadores 

de deficiência. 

 Eles estavam muito preocupados com o acesso em Recife, 

especificamente disseram que esse hotel não era dos melhores, com relação ao acesso, 

mas mais preocupados ainda com o acesso dos portadores de deficiência visual e 

auditiva. Eles querem saber se o CNAS está pensando alguma coisa nesse sentido, se 

vai ter material em Braille e se vai ter a tradução simultânea. 

Eu disse que iria levar o problema ao CNAS, porque não teria condições 

de responder lá. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É uma questão relevante. 

Como resolvê-la? 
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VANDEVALDO NOGUEIRA - Há um detalhe: se isso não for pensado e 

equacionado eles vão fazer uma moção de protesto. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - São dois assuntos muito fáceis de se 

resolver. Lá em Pernambuco há intérpretes, então poderíamos ver de que forma 

resolveríamos. A Coordenadoria Estadual entraria com isso. Poderíamos ter uma 

conversa e depois selecionar alguns materiais para mandar fazer em Braille. 

Nós sugeriríamos algum lugar que tem impressora para poder fazer. Em 

algum lugar do Brasil tem e não é um custo muito alto. Só teria de priorizar, não dá para 

tirar a pauta inteira. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Posso até examinar se a 

nossa DATAPREV tem. Se não me engano ela tem alguma coisa nesse sentido e se tiver 

fica mais fácil fazer a tradução imediata desse material. Eu me encarrego de ver se a 

DATAPREV tem. Poderíamos ver se lá em Pernambuco também não tem, para 

aproveitar o próprio local para facilitar? 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu teria que ver. Sei que na Paraíba tem 

uma, mas não sei como está o seu funcionamento .Eu teria de ligar para ver. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O documento básico é 

pequeno, esse documento da política não é muito grande, esse seria o documento 

essencial, não é? 
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ANA MARIA LIMA BARBOSA - Teríamos também de fazer uma 

solicitação aos Conselhos Estaduais para contar o número, porque não adianta 

produzirmos um número razoável de material e não haver lá a pessoa que vai participar.  

Precisamos verificar quantos são os deficientes visuais, auditivos, se 

vamos precisar de intérprete. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ana, vamos, 

democraticamente, designar você para cuidar desse assunto. De repente, para fazer o 

protesto, haveria 100, para participar do seminário, só 10. Precisamos ter uma posição. 

Se os 100 forem ao seminário, vamos providenciar material para 100. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - E quanto ao hotel? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Essa questão é mais 

complicada, porque seguramente depende de obra física. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu vou ligar para Pernambuco e pedir ao 

nosso representante no Estado para dar uma chegada no hotel e ver quais as condições 

dele.  

Em Pernambuco é complicado, pois não temos hotel adaptado. Temos 

com um certo acesso. Se, por exemplo, for auditório e houver dificuldades, vamos ver 

uma rampa provisória, uma rampa adaptada. Com relação à questão do banheiro, vamos 

ver alguma cadeira alternativa. Posso ligar daqui a pouco para Pernambuco e pedir a 

uma pessoa para ver como é o hotel. 

 



 

 10 de 325 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Você fica, então, designada 

para cuidar dessa questão. Se você não conseguir a questão da impressão me fale, 

porque eu já vou mandar consultar a DATAPREV, porque ela tem um bom contingente de 

pessoas portadoras de deficiências trabalhando. É provável que já tenha algum 

equipamento até para reproduzir material para esse contingente. Se tiver já posso fazer 

pela DATAPREV rapidamente.  

Mantenha-me informado sobre o assunto, Ana..  

Precisamos dar um trato em Pernambuco, porque é o único Estado que 

tem três representantes neste Conselho, então tem de estar mais adequado às condições 

de sua clientela, não é? O Estado melhor representado é o de Pernambuco. 

Mais alguma observação sobre a reunião ampliada? 

Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Nós queríamos apresentar a proposta 

de pauta para a reunião e explicar como chegamos a essa proposta.  

Há um grupo constituído para pensar a programação, do qual participou o 

Vando, a Fátima, eu, a Aninha, a Maria José e o Moroni. Inicialmente estamos 

recuperando aquela idéia de que a reunião ampliada teria o objetivo de se socializar as 

informações, processo pelo qual o CNAS passa, o debate que ele vem promovendo 

acerca de alguma temática e também possibilitar que os Conselhos também possam se 

expressar sobre o que estão pensando sobre essa temática, qual o processo que vem 

vivenciando. Seria uma socialização de informações, de preocupações, de debates e 

ainda a idéia de ser um espaço mútuo de formação de qualificação de Conselheiros, 

tanto Estaduais e Municipais, como dos próprios Conselheiros Nacionais.  
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Também se pensou em recuperar aquela idéia de que essa reunião 

ampliada trataria de uma questão bem atual, que está presente nas discussões do 

Conselho Nacional e nos Conselhos Estaduais e Municipais. Seria a questão da Política, 

Plano de Assistência e do Orçamento da Assistência Social, tendo em vista que já 

estamos terminando o ano e os Conselhos já estão com seus planos aprovados. A 

Política Nacional está em debate e é motivo de discussão aqui no Conselho Nacional.  

Considerando uma questão de conjuntura, esses planos foram discutidos 

e elaborados num Governo que está em gestão, então seria interessante estarmos 

recuperando essa discussão. Com a instalação dos novos Governos Municipais, com os 

novos prefeitos e novo secretariado, novos de secretários de Assistência Social, seria 

interessante as pessoas estarem recuperando essa discussão, que foi um plano 

aprovado para uma gestão implementar, só que está mudando.  

Então, devemos reacender o debate do plano e da política para que os 

novos secretários, os prefeitos, assumam a discussão da assistência e recupere todo um 

processo de discussão, de instalação dos Conselhos, de eleição dos Conselheiros e de 

elaboração do plano. 

 Considerando essa mudança de Governos Municipais e a discussão 

recente de política, plano e orçamento, pensamos numa proposta de pauta em que 

também superássemos um pouco aquela dinâmica de só nós fazermos painéis, 

apresentações e abrir para o Plenário, possibilitando que o grupo também tivesse uma 

participação mais efetiva, refletisse um pouco mais e apresentasse propostas melhor 

estruturadas. Entendemos que trabalhos de grupos poderiam contribuir com esse 

processo.  

Uma última consideração é que pensamos em contar nessa reunião 

ampliada, com a assessoria de colaboradores externos ao Conselho, no sentido de dar 
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maior objetividade à discussão. Ficamos preocupados em desenvolver um processo de 

discussão que se perdesse, que tivéssemos uma certa agilidade e facilidade de 

sistematizar o que os grupos fossem trazendo e, com esse material sistematizado, poder 

devolver para o grupo mais ampliado, para sairmos com uma discussão mais 

organizada.. Seria este o conjunto de considerações que nos levou a elaborar essa 

proposta.  

Nós propomos dois dias. Como vocês podem ver, nós estamos propondo 

o início para as 10h, e o encerramento, no dia 19, para as 20 h. Por que estamos 

propondo esse horário diferenciado das reuniões anteriores? Há que considerar que 

vamos estar numa cidade como Recife, que é uma cidade praiana e alguns dos 

Conselheiros podem nem conhecer essa cidade. É uma oportunidade que eles estão 

tendo de conhecer uma cidade com praia, sol e tudo mais, e de considerarmos que as 

pessoas acabam que, nessas oportunidades, querem tanto participar do evento, como 

também usufruir dessa oportunidade. Então, pensamos em fazer uma programação que 

possibilitasse que as pessoas discutissem, aprofundassem a discussão, apresentassem 

propostas, mas que também tivessem um momento de lazer, de prazer, que fosse uma 

coisa bem gostosa essa reunião ampliada. 

Por isso propusemos um horário em que as pessoas pudessem ir à praia, 

pudessem sair à noite, acordar mais tarde, para que todas as pessoas pudessem usufruir 

desse espaço, que é a cidade de Recife. Nossa proposta é que os trabalhos comecem às 

10h, com a apresentação da proposta da reunião, objetivo, pauta, metodologia e divisão 

da plenária em grupos.  

A idéia é de nesse momento já ir definindo um critério de divisão, para 

que as pessoas já possam se organizar em grupos no momento em que for proposto.  
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Pensamos em fazer uma apresentação da questão da relação política, 

plano e orçamento de Assistência Social. Seria uma fala mais geral no sentido de 

pontuar, de localizar como esses três aspectos se casam. O que devemos especificar 

numa discussão de plano e de política, a relação de um com o outro, e como o 

orçamento aparece como uma peça fundamental na discussão de uma política de um 

plano.  

A idéia é, ao nos pronunciarmos sobre esse tema, tentarmos recuperar 

uma discussão que ficou isolada, devido à dinâmica. Isolou-se a discussão da política e 

do plano. Nós, enquanto Conselho, estamos discutindo a política e os Estados estão 

discutindo o plano. Então, é recuperar a idéia de que essas coisas tenham de estar juntas 

e que processo pode levar a uma aproximação desse debate, sempre salientando a 

questão de como o orçamento casa com uma discussão de política e plano, considerando 

que ele também tem prazos, cronogramas próprios, períodos de elaboração e de 

aprovação diferenciados. Precisamos ver como é que casaremos esses três elementos.  

Estou fazendo de uma forma geral e os membros do grupo também 

podem estar detalhando e depositando os aspectos importantes. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Já está designado quem vai 

fazer essa apresentação? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ainda não definimos se seriam os 

membros da Comissão de Política. Tínhamos pensado em você, Celecino, para estar 

localizando essa questão.  

Seria uma apresentação para dar subsídios para que os Conselheiros 

discutissem no grupo. Para que não fique uma discussão solta, a idéia é que façamos um 
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roteiro de discussão com duas ou três questões, para objetivar um pouco a discussão. 

Que esse roteiro não seja pesado  e que possibilite uma reflexão dos Conselhos, para 

que eles avaliem o processo de construção de plano a nível de Estado e Município. Que 

se fizesse uma reflexão crítica dos aspectos positivos e negativos desse processo, do 

que eles sentiram falta nesse processo de discussão, para identificarmos um pouco as 

possibilidades e as fragilidades desse processo, até para servir de elemento para que 

possamos trabalhar não só no dia seguinte, mas como atividade do CNAS, de reforço 

nessa construção de plano e de política.  

Depois haveria o almoço. Já que começamos às 10h, o almoço seria às 

14h. Retornaríamos às 16h, com a discussão em plenário. Cada grupo traria sua 

discussão para socializar no grupo. Depois teríamos um intervalo para um café, para 

segurar um pouco o pessoal que está acostumado a jantar às 18h, já que nosso jantar 

será somente às 20h. Depois teríamos outro momento de discussão do processo de 

elaboração da Política Nacional de Assistência, com a apresentação da SAS e do CNAS, 

concretizando aquela nossa idéia de socializar, informar, expor para os Conselheiros 

esse processo que temos vivenciado. 

 Entendemos que os Conselheiros Estaduais e Municipais devam 

conhecer a proposta que a SAS elaborou, o fundamento da proposta, bem como a 

avaliação que o CNAS tem dessa proposta.  

Estamos discutindo uma questão que é de interesse de todos os que 

lidam com Assistência e nos Estados e Municípios essa questão está presa, circulando 

dentro de quatro paredes. O importante é que essa discussão seja ampliada. Nós 

preferimos deixar essa discussão para depois desse trabalho em grupo e depois dessa 

introdução, até para que as pessoas tenham tido um debate anterior, refletindo seu 

próprio processo, para que quando apresentássemos a discussão da política, as pessoas 
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tivessem mais condições de fazer relação do processo que vivenciaram no Estado e no 

Município, com o processo vivenciado a nível nacional. Que pudéssemos ter mais um 

pouco de condição e de elementos para a discussão. 

 Após a apresentação teríamos o debate em que o CNAS e a SAS 

pudessem explicar melhor a discussão que aconteceu, e aproveitaríamos para resgatar 

um pouco o debate realizado no período da manhã.  

No dia seguinte, iniciaríamos com o resgate das discussões dos principais 

pontos levantados no dia anterior. Por isso, entendemos que seria importante ter a 

contribuição de uma assessoria externa. Nós pensamos no nome do Professor Faleiros. 

Entendemos que enquanto o grupo vai apresentar o trabalho que produziu, o Plenário 

também vai estar pontuando outras questões. Precisamos de uma pessoa que tenha uma 

facilidade em estar sistematizando aquelas questões, agrupando-as, para que no outro 

dia possamos apresentar uma coisa mais enxuta.  Isso terá de ser feito à 

noite, de um dia para outro, sem dizer que durante a própria apresentação já deve haver 

um processo de sistematização. Achamos que seria importante uma pessoa que já 

domine o tema, que já tenha essa prática — e o professor já lida com essa questão de 

sistematização com facilidade —,para que no dia seguinte venhamos com uma discussão 

mais enxuta, uma resenha, um resumo da discussão feita no dia anterior.  

Iniciaríamos o segundo dia resgatando os pontos principais das questões 

levantadas no dia anterior e faríamos um novo trabalho em grupo. Eu queria que alguém 

resgatasse um pouco mais o trabalho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Esse trabalho em grupo do 

segundo dia teria que objetivo? 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Depois que for levantada a 

questão do processo de elaboração da Política Nacional de Assistência Social com a 

SAS e o CNAS, vai haver apenas um debate de esclarecimentos, que será curto. 

Juntando as duas questões, a discussão anterior e a da política, haveria um espaço, 

pontuando essas questões do dia anterior, para que o trabalho do grupo pudesse 

desenvolver e o grupo se posicionar sobre a questão da política,. Eles não vão ser meros 

ouvintes, não vamos passar para eles apenas o que nós discutimos; queremos ouvir a 

opinião deles, que seria dada no grupo e depois levada a uma plenária final, onde os 

grupos se pronunciariam sobre o que acharam da política, no conteúdo e nos 

encaminhamentos, principalmente no conteúdo, com o objetivo de aprofundar a 

discussão da política. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Com o trabalho produzido no grupo, nós 

teríamos a plenária final. 

 A idéia dessa assessoria é tanto para estar nos ajudando na 

sistematização, como também pensar num roteiro de trabalho de grupo que pudesse 

provocar um resultado mais qualificado da discussão. Eu fiquei encarregada pela 

Comissão de fazer contato com o Professor Faleiros e ele se dispõe a nos ajudar, até a 

detalhar um pouco mais a proposta, pensar numa dinâmica melhor e até em roteiro de 

discussão de grupo, mas ele não se coloca disponível para estar esses dois dias, ele está 

muito sobrecarregado, está bastante cansado e com dificuldades de colaborar.  

Já tínhamos levantado a possibilidade de que se o Professor Faleiros não 

aceitasse nós buscássemos contato com a Carmelita, para ver se ela se dispõe. De 

qualquer maneira acho importante ter alguém de fora, não só no sentido de dar agilidade 

ao trabalho, mas também para deixar os Conselheiros disponíveis para o debate, porque 



 

 17 de 325 

senão nós mesmos é que teremos de fazer este processo de sistematização, ficando 

pouco disponíveis para o debate. 

Estamos, então, apresentando esta proposta para que o Plenário avalie e 

também para ver se buscaríamos o contato com a Carmelita, o que acho importante 

fazermos até hoje para ver também a sua disponibilidade. Caso ela tenha dificuldades 

temos de começar a pensar como poderíamos nos organizar para este processo.  

Não sei se mais alguém do grupo gostaria de resgatar algum aspecto que 

eu não tenha abordado bem ou que tenha esquecido de abordar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que a Conselheira Patrícia 

colocou muito bem o resultado do grupo, o que nós discutimos. Eu gostaria só de 

complementar algumas questões. Uma é essa questão dos grupos. Acho que temos de 

ter em mente que essa foi uma questão muito solicitada nas reuniões anteriores. O 

pessoal achava que vinha para cá, ouvia muitas coisas, mas falava muito pouco, então, é 

importante a proposta de se inverter isso, para que as pessoas se posicionem. Por isso 

há mais de uma reunião de grupo, objetivando que o pessoal fale. Todas elas 

pertinentes, uma seria ligada mais às questões objetivas que eles estão vivendo, e outra, 

ligada a isso, uma discussão mais teórica da própria Política de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fátima, antes que você 

passe para a segunda, me permita. Confesso que estou com uma dúvida e quero 

aproveitar que você está esclarecendo. Que tem de ter o trabalho em grupo é uma 

reivindicação já antiga, mas o que está me preocupando, e eu não estou conseguindo 

absorver, não pude participar da última discussão com vocês, é que se fez um trabalho 

de grupo onde foram levantados vários problemas. Há uma pessoa especialista que vai 
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tentar pinçar as questões mais relevantes. Depois é feito o esclarecimento do processo 

de elaboração da política, faz-se um debate e se encerra. No dia seguinte, separam-se as 

questões relevantes do dia anterior e volta para o grupo de trabalho? Não estou 

entendendo essa volta ao grupo de trabalho. Como você vai fazer isso? Você vai ter um 

debate e depois dessa pontuação, e, do grupo de trabalho, volta para os 

encaminhamentos? Não seria o caso de nesse segundo dia você ter um debate em cima 

das questões anteriores que já estão pinçadas?  

Estou preocupado com o seguinte: como eles vão fazer um grupo de 

trabalho? Para dizer o quê? Vamos supor que levantem seis questões importantes do dia 

anterior. São explicadas essas seis questões e depois se faz um grupo de trabalho com 

que objetivo? Para analisar as seis questões? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não. Eu vou me fazer mais clara, 

porque tivermos uma discussão exaustiva sobre isso. Eu vou explicar.  

No primeiro dia, nos grupos, o pessoal estaria discutindo aquelas 

questões da ligação, a relação, política, plano, orçamento, como isso se deu na prática 

deles. Então, é uma discussão muito mais voltada para os problemas que eles estavam 

sentindo e até como eles superaram esses problemas, com a divulgação das 

experiências entre eles.  

No segundo dia, a questão da pontuação, a questão do dia anterior, com 

o processo e elaboração já discutido pela SAS e pelo CNAS, e com o esclarecimento no 

debate, tentaríamos fazer um gancho do que existiu das preocupações deles com relação 

a política, plano, orçamento e assistência social com a nossa política e o conteúdo da 

política que está sendo proposta a nível nacional, que é a proposta da SAS, com as 

propostas feitas pelo CNAS ao discutir a política.  
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Então, eles fariam uma discussão ligando os dois pontos, mas com  

destaque maior para a questão da política nacional em si. Eles teriam apenas uma 

reunião de grupo para discutir esse conteúdo que nós passamos dias discutindo. Por isso 

é que para discutirmos toda a política teria de ser um dia inteiro de grupo. Pinçaríamos, 

então, algumas questões que achássemos importantes, até pelo debate existente no dia 

anterior nos grupos e na plenária, para que fossem discutidos esses pontos levantados 

da política nacional, mas a questão do conteúdo da política nacional proposta. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu ainda queria refletir um pouco sobre o 

evento como um todo. 

Apesar da Patrícia ter falado sobre a fixação dos horários, tentando 

otimizar a própria estada em Recife, várias pessoas que participam deste tipo de 

encontro também moram lá e têm uma rotina, sendo possível interromper a reunião ao 

meio-dia e às 18 horas. As pessoas também saem e podem cumprir com seus outros 

compromissos. Então, quando pensamos numa carga horária que extrapola o horário 

comercial, devemos contar também com o fato de que algumas pessoas vão respeitar 

aquele horário e apenas as pessoas de fora teriam disponibilidade para estar nesses 

horários. 

Eu tenho receio, pois estamos realizando um evento com dinheiro 

público, estamos nos deslocando para isso e eu tenho muito cuidado de marcar os 

horários começando às 8h30 ou 9 horas, no máximo, estendendo para otimizar a saída e, 

no dia seguinte, estaríamos começando às 10 horas e encerrando às 14 horas. Ao final, 

ficou apenas um dia e meio.  

Eu não contei com a reunião ordinária do Conselho, mas parece que não 

vai haver, que haverá só a reunião ampliada. Pela pauta, qualquer outra pessoa vendo, 
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está uma carga horária de certa forma reduzida para um deslocamento, pois terminará 

numa sexta-feira. Eu vou concluir, porque podem não ter entendido e eu não vou estar lá 

explicando. Temos, então, de ter o cuidado de fazer a pauta explicativa. Se o evento 

termina numa sexta-feira, às 17 horas, começando às 9 horas, já é um bom tempo e as 

pessoas podem voar no sábado, tendo o dia inteiro para isso. 

 Enfim, eu acho que devemos ter bastante cuidado não só para saber se 

o que estamos propondo como tema na reunião ampliada, de fato, está acompanhando a 

discussão, se trará resultado, se está abrindo espaço para se discutir os pontos de 

estrangulamento em tudo isso, para que tudo possa vir a colaborar e que a carga horária 

esteja inteiramente preenchida, para não pairar nenhuma  dúvida.  

Quero ainda fazer uma ressalva com relação àquela reunião que 

tentamos fazer em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi um pouco complicada, porque 

algumas pessoas não puderam se instalar em Ouro Preto. Tiveram de ir a Ouro Preto, 

participar de uma reunião, se deslocar e pegar um avião às 22 horas. 

Devemos, portanto, estar atentos à questão da carga horária. 

Apenas para refletir quanto à questão da dinâmica, ou seja, da 

metodologia para usarmos em trabalho de grupo, existe uma metodologia onde se usa 

um facilitador de trabalho em grupo que, não necessariamente é um especialista ou 

domina o tema, mas, se o objetivo é dinamizar o grupo para que ele exponha suas idéias 

e depois se possa fazer um resumo disso e oferecer na plenária, ou seja, se o papel é 

dinamizador fica melhor dinamizadores especialistas. 

 Às vezes convidamos um professor especialista no assunto, mas, de 

repente, não tem a disponibilidade de passar uma noite inteira elaborando o extrato de 

uma reunião para apresentar na plenária seguinte. 
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Então, são funções distintas a de dinamizador e a de observador 

especialista no assunto, e precisamos decidir o que de mais importante pode haver e 

fazer a opção por uma figura e outra, no caso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra a 

Conselheira Patrícia. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu estava começando a falar, o 

Celecino pediu um aparte e a Deusina também, mas eu ainda não terminei. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, conclua, então. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.  FERREIRA - Sobre a questão que a Deusina 

levantou, podemos deixar para outras pessoas responderem, eu vou continuar o que 

estava abordando, que era a questão do grupo. 

 Eu falei do primeiro grupo, o Celecino questionou o segundo grupo e eu 

expliquei por que estávamos defendendo o segundo grupo.  

Pensamos fazer o informe do CNAS substancial, e não aquele informe 

com pequenos flashes. Entraria inclusive um informe sobre a prestação dos benefícios 

eventuais. Seria encaminhado material para o pessoal e seria esclarecido tudo o que 

vivemos até ali, o que o CNAS já tinha feito com relação aos benefícios eventuais.  

Esse informe do CNAS não seria um mero informe, mas mais substancial, 

de conteúdo mesmo, com as questões que estão sendo discutidas hoje, a nível de CNAS. 

Por fim, queria dizer que realmente houve uma falha aqui de não constar 

que a partir da tarde haveria uma reunião do CNAS, até dentro daquele espírito que 
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tivemos em Belo Horizonte, de que as pessoas que participaram do CNAS ampliado, 

como são reuniões abertas do CNAS, que possam participar se quiserem. 

É preciso dizer, então, que à tarde haverá reunião do CNAS, com a pauta 

deste Plenário, para que as pessoas que tenham interesse em continuar no período da 

tarde, possam permanecer. 

Esclareço que voltei a falar porque tive cortada a minha fala. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Com relação à questão do horário, o tempo 

de trabalho/dia é de oito horas, portanto, a quantidade de tempo não é problema.. Com 

relação à distribuição do tempo, já participei de dois eventos, um em Salvador e outro em 

Fortaleza, que iniciavam às 10 horas, com um intervalo ao meio-dia; as atividades eram 

retomadas às 14 horas e o restante aconteceu como está aí. Esses encontros foram 

extremamente interessantes. As pessoas tanto têm tempo para o lazer, como têm 

garantidas as oito horas de trabalho. 

A Comissão tinha feito uma proposta de três dias de trabalho, sendo dois 

dias para a reunião ampliada e a reunião do CNAS em um dia, mas, conversando com o 

Celecino, ele conseguiu convencer o grupo de que três dias de reunião fora de Brasília 

termina complicando para muitas pessoas, que acabam voltando antes de terminar a 

reunião. Então, decidimos fazer a reunião ordinária do CNAS em meio dia, discutindo só 

o que for mais essencial, mais urgente na reunião de Recife. 

A reunião não aparece nesta pauta, porque ela é distribuída para todos, 

enquanto a reunião do CNAS, apesar de sempre aberta, é mais restrita aos Conselheiros. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Para atender melhor, não 

precisaríamos divulgar a pauta da reunião ordinária, mas poderíamos registrar na pauta 

que haverá a reunião ordinária do CNAS, sem hora para terminar, obviamente. 

Solicito, ainda, aos Conselheiros que não marquem retorno para sexta-

feira à noite, exatamente porque a partir das 16 horas nós começaremos a reunião 

ordinária, que poderá ter a participação de todos.  

É importante registrar, Deusina, para não ficarem pensando que à 

tarde estão de folga. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É com relação à questão de 

pensarmos o que é real. O real é que quando as pessoas se deslocam para lugares como 

Recife, elas gostam de passear e querem passear, então, não adianta ficarmos com a 

ilusão de que faremos um encontro e que vai estar todo mundo lá. As pessoas 

aproveitam para fazer compras, querem ir um pouco à praia de manhã, e não 

entendemos que isso pode prejudicar a dinâmica. O trabalho está garantido. Há oito 

horas de trabalho, na prática. Se não se faz um horário desse, as pessoas chegam 

atrasadas e saem mais cedo. Então, o trabalho fica prejudicado. Se não fizermos um 

horário considerando a realidade, vamos ter um trabalho esvaziado. Precisamos garantir 

que as pessoas estejam presentes aos debates. 

Com relação a se utilizar dinheiro público, as pessoas vão fazer 

seu lazer com seu recurso próprio, não é com recurso do CNAS. Não afeta em nada se 

fazer um evento começando às 10 horas e terminando às 20 horas. 

Com relação à rotina de quem estiver em Recife, ela será alterada 

apenas um dia e meio. Não sei se haveria dificuldades de se adaptar.  
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A idéia é de estarmos garantindo que as pessoas estejam 

presentes. Acho que este horário possibilita uma participação mais efetiva das pessoas.  

Devemos considerar o desejo das pessoas de estarem numa 

cidade nova e quererem aproveitar a praia e a necessidade de que elas estejam 

presentes às reuniões.  

Com relação a convidar alguém, penso que a Deusina lembrou 

bem. Quando pensamos em convidar alguém de fora, foi no sentido de sistematizar isso. 

A pessoa que vai ser convidada vai ser informada que ela vai trabalhar à noite. Ela será 

convidada a fazer este trabalho de sistematização, portanto, enquanto a apresentação 

estiver sendo feita, ela vai ter de estar organizando, preparando o material para o dia 

seguinte. Ela já deve estar ciente desta tarefa.  

A idéia é mais de sistematizaç ão mesmo, do que de 

dinamizador da reunião. Entendemos que para sistematizar a reunião é preciso conhecer 

o tema, para melhor agrupar e até traduzir a fala das pessoas de maneira mais 

organizada. Pensamos que seria interessante uma pessoa que tivesse esse domínio, 

embora também tenhamos nos preocupado em pensar em nomes de pessoas que já 

vimos trabalhando e que percebemos que têm essa facilidade, essa agilidade. Pensamos 

no Professor Faleiros neste sentido. Ele é uma pessoa que tem o know how de fazer 

oficina, de coordenar oficina. Ele tem facilidade de sistematizar, de pontuar, como 

também de conduzir um processo de discussão que possa estar vindo. Conhecemos 

várias outras pessoas que têm domínio do tema, mas têm essa dificuldade e não teria 

essa característica.  

Pensamos ainda que a Carmelita tivesse um outro nome. O ideal 

seria conhecermos uma pessoa que tivesse tanto o domínio, a facilidade de sistematizar, 
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como também que fosse dinamizador, mas acho difícil conseguirmos uma pessoa com 

todo esse cabedal. 

Estamos, então, procurando uma pessoa que tenha facilidade de 

sistematizar e que tenha experiência em oficina, para ter uma participação mais atuante 

no processo. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Só para complementar o 

que a Patrícia já falou. O horário previsto de encerramento é 14h, e no entanto, teríamos 

de lembrar que se essa plenária final se fizer necessária, evidentemente ela vai ser 

prolongada, oferecendo oportunidade melhor para esclarecimentos e encaminhamentos.  

Informo ainda que muitas pessoas gostariam de manter contatos 

com entidades de Pernambuco e a oportunidade que se dá é esta. São grupos 

profissionais e também são pessoas que gostariam de visitar entidades. Então, também 

foi pensado em dar oportunidade a isso e o horário não estaria indevido, porque está 

amplamente contemplado e com a questão da reunião que foi esquecido de ser 

mencionado. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ainda estou 

preocupado com a questão do trabalho de grupo para o dia seguinte. A abertura será às 

10h, com o levantamento das questões do dia anterior. Às 10h15, trabalho em grupo — 

um hora e meia para o trabalho de grupo, até separar esse pessoal, discutir esses temas 

e voltar, acho que não vai dar. Estou preocupado com o deslocamento, organização.  

Temos o trabalho de grupo, vamos analisar as questões 

levantadas e isso vai gerar algum documento. Eu creio que uma hora e meia é 

extremamente insuficiente para fazer esse trabalho, essa é a minha preocupação. 



 

 26 de 325 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Nós pensamos que cada grupos 

poderia ter um coordenador e um relator, e esse relator levaria para a plenária final as 

decisões dos grupos. Haveria o fechamento dessas decisões posteriormente, não 

precisaria ser na reunião.  

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Eu concordo com a preocupação 

da Deusina e acho que a idéia de escolher um tema especifico e fazer trabalho de grupo 

foi muito boa para a reunião ampliada.  

O resultado das reuniões ampliadas que eu vi é muito pequeno, 

poderia ter um resultado melhor. Quando você reúne várias pessoas de todos os lugares, 

poderia ter um resultado mais substantivo. Quando você distribui as pessoas em grupos, 

deve sair algum subsídio, algum questionamento por escrito do próprio grupo no dia da 

reunião, porque se você deixar para depois não vai sair nunca, tem de ser no dia. Não faz 

sentido não sair um subsídio, mesmo porque é feed back para esse Conselho. - 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Cada grupo vai entregar, 

seria a elaboração do documento final. Em nenhuma conferência, em nenhuma reunião o 

documento final é elaborado no mesmo dia. O que é elaborado no mesmo dia — e isso 

eu falei aqui — são as conclusões que serão levadas para a plenária. Eu duvido que 

qualquer reunião maior faça o documento final no próprio grupo, só pode ser depois. O 

documento final da 10ª Reunião Nacional de Saúde até agora não saiu . Quanto tempo 

demorou para sair as propostas finais da nossa reunião de Assistência Social?  

Estou falando das propostas finais, mas as propostas para 

discussão na plenária é evidente que sairão dos grupos. 
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MARIA JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - Cada grupo terá o seu 

relator e o seu coordenador. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma 

necessidade de esclarecimento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É com relação à questão 

do horário. Eu também já tive uma experiência desses horários e acho que não é só o 

problema do lazer, é o que a Maria José já levantou, de conhecimentos e também a 

questão de numa cidade quente, como Recife, você está começando às 10h, depois às 

14h e se estendendo um pouco mais para a noite, fica muito mais gostoso o trabalho do 

que o trabalho feito no horário padrão. Então, acho que mandando com antecedência, as 

pessoas que moram em Recife se prepararão para nesses dois dias terem um pouco o 

hábito diferenciado, que aliás, é muito salutar. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Só mais uma pergunta. Quando 

abrir no primeiro momento o trabalho em grupo — relação entre a política, plano, 

orçamento — de certa forma as discussões sobre a própria política acabam aparecendo, 

porque ela é um ponto do primeiro trabalho. Depois ela retorna no segundo trabalho de 

grupo? 

Quando o grupo vai se reunir pela primeira vez, pela própria 

ansiedade, todos os assuntos vêm à tona, inclusive a política, o plano e o orçamento. 

Teria grande resultado, abrirmos um segundo momento para discutir especificamente o 

processo de elaboração da política? Ou ele já não teria aparecido de manhã, de alguma 

maneira?  
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Essa é uma questão de ordem. O que viria primeiro, um assunto 

ou o outro? Ou eles se unem? Eu não vi muito claro os temas que iríamos discutir. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Deusina, evidentemente, 

no primeiro momento poderá aparecer algumas indagações, alguns questionamentos 

sobre a política, mas no segundo momento, foi pensado em dar esse aprofundamento, 

que é muito bom, e inclusive eu acho que deverá ser muito bem recebido pela própria 

SAS, pois é uma oportunidade de democratizar a participação da população com relação 

a essa política. Acho que é um ganho para a SAS ter esse momento em que ela vai 

apresentar sua política e ouvir alguns enriquecimentos e algumas sugestões. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - O que vai ser discutido no final das 

contas? Esse tema escolhido ou o que for tirado dos grupos? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só para uma questão de 

ordem. Se vamos discutir política, plano e orçamento de Assistência Social e, num 

segundo momento, a questão da política, é evidente que os grupos vão discutir sobre 

isso. Eles não vão discutir sobre Fórmula 1, pois está aqui: relações com a política, plano 

e orçamento de Assistência Social. É evidente que vai versar sobre a questão da política 

e dos temas que foram levantados. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se eu estou 

entendendo, só para tentar resumir, no primeiro momento será discutida a relação entre 

os três temas: política, plano e orçamento. Abrem-se, depois, os grupos de trabalho para 

discutir essa relação? 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eles já estarão fazendo 

isso, com a experiência deles, comentando qual foi a experiência em fazer isso, a política, 

o plano e o orçamento, se houve essa interface, como foi feita, etc. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - E no segundo 

momento? Quando se fala na pontuação das questões do dia anterior, não está ficando 

claro que é sobre a política, então, tem de constar aqui. Essa é a dificuldade, como já foi 

levantado. 

Para tentar esclarecer, em relação ao dia seguinte, quando se fala 

na pontuação das questões do dia anterior, é preciso esclarecer que é sobre a política. 

Desta forma sua pergunta fica pertinente, pois estava dando a entender que era a 

repetição do mesmo tema do dia seguinte.  

Então, no primeiro momento, haverá a discussão da relação dos 

três temas: política, plano e orçamento. Os grupos vão se reunir para discutir a relação 

entre os três temas. No dia seguinte, é a pontuação das questões do dia anterior sobre a 

política nacional, explicitando o questionamento em cima da política nacional. Estou 

tentando esclarecer o que foi dito pela Comissão. 

Mais alguma dúvida sobre a reunião ampliada? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Eu só queria esclarecer 

que evidentemente quando eu falei que ninguém ia discutir sobre Fórmula 1, eu fiz 

apenas uma brincadeira. Acho que a maioria do pessoal riu, porque entendeu. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos passar então 

ao item seguinte: GT-LOAS, proposta de alterações da LOAS e recomposição do grupo, 

que não é paritário.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu queria só dizer que a 

Coordenadora do GT-LOAS seria a Marlova, mas como ela não está presente, eu 

levantarei algumas questões. A primeira questão está aí na página do encaminhamento 

da Comissão ao Colegiado.  

Primeiro nós discutimos se faríamos apenas aquelas partes que 

deveriam ser modificadas na LOAS, algumas até já discutidas aqui a nível de CNAS, 

como a questão do per capita, a questão dos participantes dos Conselhos, das entidades 

que participam dos Conselhos, ou se estudaríamos toda a LOAS, fazendo algumas 

mudanças que julgamos aconselháveis, frente a LOAS já existir há  algum tempo, a sua 

aplicação, etc.  

Esse foi o primeiro trabalho que fizemos. Pensamos num segundo 

momento, inclusive, a partir daqui da reunião do CNAS. Evidentemente, vamos pensar 

alguns pontos que serão encaminhados com uma velocidade maior e até discutir como 

seria encaminhado isso, por meio de lideranças, no Congresso, como seriam feitos.  

Ficou entendida qual foi a metodologia usada pela Comissão?  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O semblante não foi 

de concordância, se eu percebi direito. A partir do Presidente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Nós discutimos primeiro, 

se apenas nós levantaríamos as modificações que iríamos propor de imediato à Lei 
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Orgânica de Assistência Social, algumas levantadas na I Conferência Nacional de 

Assistência Social, e outras em discussões pelo Plenário do CNAS, com o objetivo de 

recordar todo mundo — é só ver as atas — a questão do per capita, que foi uma das 

questão mais discutidas e debatidas pela própria Conferência Nacional, que fazia 

proposta de um salário mínimo e nós tivemos também uma discussão e fechamos com a 

relação de um salário mínimo; a questão das entidades que permaneceriam no Conselho 

— aquela questão das entidades que se estivessem há dois anos não poderiam participar 

mais do Conselho, o que penalizaria entidades importantes no Conselho, como por 

exemplo CNBB, ABONG, CUT, CFESS , praticamente todas as entidades que já tinham 

participado de duas gestões do Conselho Nacional de Assistência Social; a questão do 

Presidente, que achamos que quem deve decidir se o Presidente continua ou não é o 

próprio Conselho e não ter uma lei que restrinja assim a um prazo de um ano, com 

prorrogação.  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O grupo é a favor da 

reeleição? (Risos.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Há ainda a questão da 

mudança de idade —nós propúnhamos 60 anos, baseados na Organização Mundial de 

Saúde — e as mudanças em relação aos benefícios eventuais. Enfim, essas mudanças 

que nós estaríamos propondo. 

 Nós discutimos essa metodologia, e terminamos chegando à 

conclusão de que havia algumas questões na LOAS que estavam imprecisas e que nós 

poderíamos propor modificações, pois pelo menos o CNAS não estaria se omitindo de 

fazer essas propostas, mesmo que depois pinçássemos aquelas propostas que iríamos 
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encaminhar com mais rapidez e velocidade, visto que já existe um consenso sobre essas 

propostas que acabei de levantar. 

 Agora ficou claro? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Agora ficou. Só 

preciso deixar claro que a Presidência não participou dessa reunião, sobretudo no que diz 

respeito ao problema de reeleição. Que fique bem registrado. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu queria um esclarecimento. 

Qual seria a dinâmica da discussão da proposta apresentada aqui? Além da questão da 

composição, esse documento foi apresentado aqui. Nós iríamos fazer uma leitura e o 

grupo justificar porque fez as mudanças? Isso seria feito hoje, aqui na reunião? Qual é o 

procedimento? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O material foi 

distribuído com antecedência, estou supondo, de forma otimista, que houve leitura do 

material.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Às vezes o Correio não é 

ágil. Eu, pelo menos, recebi na véspera. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pergunto, então; 

fazemos a leitura agora e os esclarecimentos para que o Plenário tome conhecimento 

com mais detalhes? 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Eu acho que sim. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu acho que a discussão 

poderia ser feita. Depois veríamos se há condições de se tomar posicionamento sobre 

isso ou não.  

Não podemos esquecer a segunda proposta, porque é por isso 

que estamos propondo a continuação do GT-LOAS, com a mudança de algumas 

pessoas. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - É para discutirmos os 

procedimentos, pois para aprovar a Lei Orgânica de Assistência Social, foi desencadeado 

um processo de discussão em vários seminários, vários Estados. Chegou-se a um texto 

da LOAS e algumas coisas estão estruturadas, obviamente, a partir daí. Para promover 

mudanças, eu entendo que o processo deva ser de igual tamanho ou maior do que o 

anterior para poder ser de fato, sugestões legitimadas pelos vários segmentos sociais.  

Fica complicado nos debruçarmos agora, lermos esse material e 

opinarmos sobre ele, porque a primeira concepção, o art. 1º, muda bastante, já bastante 

diferenciado. Vamos ler e discutir todos os aspectos diferenciados para chegarmos em 

quê? Já vamos aprovar? Essa seria a opinião do Conselho? Para mim não ficou clara a 

metodologia, o procedimento, de que forma iríamos fazer. senão podemos gastar aqui 

dois dias, pois para cada palavra mudada, vamos explicar ou não, aceitar ou não. O que 

é que vai acontecer? Essa é a contribuição do Conselho? Virão outras contribuições? 

Enfim, como seria o processo? 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana 

Lígia. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Em que contexto nós criamos esse GT-

LOAS? Na época era uma proposta de mudança, estávamos revendo o Regimento 

Interno e tinha uma proposta de mudança que alterava a lei. Então, nos propusemos a 

discutir a alteração da lei, pois não podemos introduzir nada no Regimento Interno. Aí 

que essa discussão começou, paralelamente, e era uma discussão pontual, em cima das 

eleições do CNAS, da sociedade civil. Foi assim que esse assunto apareceu pela primeira 

vez. Paralelamente, tínhamos um consenso absoluto a respeito de alteração da renda 

per capita, embora não tivéssemos a mesma opinião.  

Naquele momento, já que se estava discutindo alterações na lei, 

em razão das eleições do CNAS, começamos a seguinte discussão: vamos fazer a 

alteração na lei, para que também atinja os beneficiários, e essa da per capita era uma 

alteração fundamental.  

Havia, supostamente, um momento político adequado — parecia 

um cenário adequado para determinadas mudanças.  

Recentemente, o Presidente tinha prometido mudar a LOAS. O 

discurso tinha acontecido em 26 de fevereiro. Então, tinha um quadro que nos dizia que 

talvez fossem viáveis essas negociações e também a avaliação da própria Presidência do 

CNAS. Daí por que tínhamos uma certa urgência nisso.  

O grupo começou a trabalhar a partir de umas questões que eram 

consenso: alteração da per capita em razão do que dizia a conferência e essa questão 

do mandato. 
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Havia uma discussão até de alteração com relação ao mandato da 

Presidência do CNAS. Sobre esta questão, a ampliação do mandato, que é de um ano, 

havia um certo consenso de que realmente um ano é muito pouco. Passou a eleição do 

CNAS sem nada disso ter sido alterado. O primeiro momento passou.  

Acho importante esse resgate e estou dizendo isso primeiro para 

mostrar que nós não temos a emergência — tanto é que demorou bastante — que 

tínhamos naquele tempo, em função daquele momento político ali, daquele quadro que 

se desenhava, e segundo para concordar com a Deusina, que se discutirmos as 

alterações da lei em cima de questões sobre as quais já houve consenso aqui, somente 

aquelas, eu me disponho a discutir o assunto. 

Se trouxermos outras alterações eu precisarei levar para casa e 

ficar um ano discutindo.  

A discussão de prover mínimos sociais ou necessidades básicas, 

professores, trabalhadores, especialistas, ao construir essa lei, ficaram discussões 

técnicas e políticas, porque quando você troca uma palavra e põe  “conjunto integrado de 

ações” já sugere outra coisa e é uma discussão enorme, por Deus do céu. Quando eu 

digo que é uma bomba é porque algumas trocas sugerem demais. 

Eu nem pude ler tudo, mas é para dizer isso sobre o procedimento. 

Então, penso que nossa questão mais emergente é a da renda per capita, quer dizer, 

como é que pensamos essas estratégias e, pegando carona na renda per capita 

promovemos algumas alterações, que são absoluto consenso. Senão vamos chamar de 

novo a sociedade para discutir isso com a gente.  

Há algumas outras alterações aqui que foram um processo de 

construção tremendo, uma processo parlamentar e fora dele. 
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ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu já fui em grande parte 

contemplado com essa fala da Ana Lígia e só me permitiria dizer que quando estão 

reunidos os Secretários Estaduais de Assistência Social, quando se reúnem esses 

grupos municipais de secretários, ou quando em conversas que se têm com eles se 

discutem essas modificações na Lei Orgânica, eles levantam uma questão que considero 

bastante importante: até que ponto o CNAS tem condições de legislar sobre 

procedimentos que, no final das contas, têm repercussões diretas sobre eles, sobre a 

atuação deles, ou seja, quando, na LOAS, o CNAS pode normatizar sobre ações — por 

exemplo o art. 7º —,  quando ao CNAS cabe, de acordo com o art. 18, onde vêm uma 

série de competências, efetivamente propor ou aprovar a política, normatizar ações, 

regular a prestação de serviços? Eles começam a se interrogar. Isso está valendo só para 

o nível federal, ou está valendo para tudo aquilo que nós estamos fazendo no âmbito do 

Estado ou do Município?  

Questionamentos semelhantes já foram levantados por Conselhos 

Estaduais em reuniões das quais participamos, ou seja, nossa função é simplesmente 

reproduzir a LOAS da forma como ela está aqui, ou  teríamos como reinterpretar isso, ou, 

enfim, podemos interpretar determinados incisos do art. 18, para que eles — sociedade 

civil e outros órgãos de Governo — saibam nossas atribuições? 

Realmente essas perguntas já me foram apresentadas três ou 

quatro vezes e simplesmente eu não tinha como responder, mas tenho a impressão que 

caberia hoje ter formalmente uma resposta oficial a essas mudanças, como, por exemplo, 

do FONSEAS, dessa Comissão de Secretários Municipais que se está formando, porque 

senão essas perguntas serão continuamente levantadas. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma solicitação 

adicional de esclarecimento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA -  Olha, eu não discordo 

absolutamente do que a Ana Lígia levantou. Não foi pretensão do GT-LOAS trazer para 

cá e hoje ser discutido e aprovado, mesmo porque conhecemos todo o processo de 

elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social. Não pretendíamos mudá-la em quatro 

paredes, não era essa a questão . A questão era colocar propostas novas que iriam 

sendo amadurecidas com esses fóruns ampliados. Depois nós íamos ver uma forma de 

se fazer isso.  

Ao mesmo tempo, algumas coisas que já são consenso, não só do 

CNAS, mas já foram aprovadas na I Conferência Nacional de Assistência Social, como, 

por exemplo, a mudança da renda per capita, a mudança da idade do idoso, essas 

questões já seriam encaminhadas imediatamente. Outras questões seriam aquelas que 

fizemos, dada a emergência da situação, que foi a eleição ou não naquele quadro de 

eleição do novo presidente, e que havia uma preocupação, por parte de algumas pessoas 

da Comissão, de que se não fizéssemos esse processo, se não houvesse sido 

encaminhada essa questão dessa modificação de que as entidades só poderiam ficar 

durante dois anos, correríamos o risco de chegar às vésperas da eleição e estarmos de 

novo correndo atrás de medidas provisórias, sem conseguir essa modificação, como foi o 

caso que já temos exemplo.  

Então, essas questões nós encaminharíamos rapidamente. 

Chegamos a discutir com um o Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, 

Dr. Celecino, a forma de como encaminharíamos essas questões mais imediatas, que já 

eram consenso. O Dr. Celecino fez algumas ponderações e trouxemos aqui para discutir 
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também como levaríamos essas questões, se seria a nível de liderança, o Presidente 

faria um contato com as Lideranças no Congresso e já apresentaria essas mudanças 

consensuais imediatamente.  

O segundo ponto, que foi o que causou a bomba mencionada pela 

Ana Lígia, é de todas as mudanças efetivadas. Eu gostaria que os outros membros da 

Comissão me corrigissem, se estiver enganada, mas me parece que isso não seria uma 

modificação rápida e imediata 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sinto-me muito feliz por estar 

reconstituindo todo esse processo de discussão em relação à alteração da LOAS. O 

grupo de trabalho fez um esforço de estar repensando a lei, mas acho que o objeto da 

nossa discussão com relação à LOAS é que estratégia vamos adotar para mudar esses 

artigos que são consensuais e urgentes. Acho que este é o centro da discussão da LOAS 

hoje. Acho que não dá para se discutir a alteração da LOAS no conjunto, porque não 

temos discussão acumulada, estamos num contexto totalmente diferente do que a LOAS 

foi elaborada. Hoje temos um conjunto de atores e de espaços institucionais, que não 

havia naquela época. Então, fazermos uma discussão mais ampliada da LOAS significa 

envolver todos: Conselhos Estaduais, Conselhos Municipais, FONSEAS e um monte de 

atores que estariam envolvidos na discussão.  

Temos também de ver a oportunidade de discussão. É agora que 

temos de discutir a revisão da LOAS? Acho que não é o momento. Acho que estamos 

pautando uma discussão que não é apropriada para o momento. Penso que estamos 

num processo de implantação da LOAS. É uma idéia muito geral a de que a LOAS 

precisa ser reformulada, em vários aspectos. Em alguns já temos acordo, mas em outros 

não, pois são bastante polêmicos. 
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 Agora não é o momento de se fazer uma discussão mais ampliada 

da LOAS. Hoje é o momento de alterar esses aspectos que percebemos estar 

prejudicando a população e com relação aos outros aspectos, vamos ter de experimentar 

a LOAS e ir acumulando discussões e propostas no sentido de alterá-la. Agora acho que 

não temos esse acúmulo. Neste momento, depois de quase três anos de LOAS, estamos 

percebendo na sua implantação as falhas, as lacunas, mas ainda não temos um 

processo de maturação suficiente para propor uma revisão da LOAS.  

Temos também de ver a conjuntura política. Além de não termos 

acúmulos e consensos mais gerais para propor a mudança de uma lei, acho que temos 

de ver se a conjuntura está mais para melhorar a LOAS, ou para ela ficar mais restritiva 

ainda, se levarmos uma discussão de LOAS para o Congresso.  

Na atual conjuntura, se levarmos uma discussão de revisão da 

LOAS, ela vai ficar ainda mais restritiva do que já é, porque estamos num contexto de 

redução de direitos sociais. 

Não estou falando novidade para ninguém. Acho que se levarmos 

o debate da discussão da LOAS vai ser muito perigoso. Corremos o risco de perder tudo 

o que conquistamos na LOAS, com todas as restrições. Não é nem estratégico fazermos 

a discussão da revisão da LOAS neste momento.  

Temos de tentar ampliar os benefícios, aprimorar e ir discutindo ao 

longo do tempo. O CNAS pode pautar como tarefa para 1997 aprofundar a LOAS, 

inclusive que o debate da LOAS seja um temário da II Conferência Nacional. Podemos 

conduzir um processo até a segunda conferência, em que vamos pautando artigos, 

aspectos da LOAS, nos momentos que precedem a Conferência Nacional. Que a LOAS 

seja tema de discussão das conferências estaduais e municipais para que possamos ir 

acumulando.  
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É consenso que precisa ser melhorada, mas acho que a 

conjuntura política não é favorável, nós não construímos um processo de 

aprofundamento de discussão da LOAS. Acho que a Conferência Nacional pode ser um 

momento importante. Não estou dizendo que da Conferência Nacional vamos sair com 

uma decisão pronta, com um modelo pronto, mas vamos construir um processo em que 

nas conferências municipais, estaduais e na Conferência Nacional já possamos ir com 

um acúmulo. Por exemplo, tais artigos estão muito ampliados e precisamos ater 

acúmulos sobre eles, pois estão muito ampliados, estão gerando muita polêmica. Vamos 

pautar debates sobre estes artigos e construí-los nas conferências e seminários. Desta 

forma, sim, vamos construindo consenso. Pode ser que não haja consenso em algumas 

questões, mas vamos acumulando para discutirmos posteriormente. 

Repito, acho que não é o momento para discutir isso, pois não 

temos acúmulos e, politicamente, estrategicamente não é o momento de mexer com a 

LOAS. Acho que só devemos mexer nos artigos referentes aos benefícios, que é a 

questão da idade e do valor da renda per capita. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Boa parte do que eu pensava 

abordar a Patrícia já abordou, ou seja, a necessidade de se pensar uma estratégia que 

considere qual é a conjuntura do momento, que não considero favorável a modificações 

profundas na LOAS. Falo mais objetivamente do Congresso e também a nível de 

mobilização da sociedade com relação à própria LOAS, não com relação à implantação 

dos Conselhos, ao sistema descentralizado, participativo. 

Entendo que é necessário se pensar a estratégia de modificações 

da LOAS, mas em torno de que consenso? Quais pontos o CNAS deve priorizar? 

Devemos ter isso por consenso ou por maioria? Minha opinião, no CNAS, é que seja por 
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consenso. Fica muito ruim que o próprio CNAS tome algum tipo de posição, que não seja 

consensual com relação à mudança da LOAS, primeiro porque ninguém sai daqui 

acatando o que foi decidido, se não for por consenso. Lá fora vai haver rum voto 

contrário, pois aqui não são dezoito pessoas, mas são instituições que não vão se dobrar 

a uma mera decisão do Conselho por maioria. Que seja, então, consensual, a nível das 

instituições dos órgãos presentes no Conselho, como uma forma de encaminhamento 

futuro. 

A segunda questão é que efetivamente essa discussão seja 

ampliada para a sociedade. O consenso no CNAS não significa consenso lá fora, é um 

consenso muito restrito.  Sugiro que isso se faça dentro do espírito da II 

Conferência. Desta forma não vai demorar a começar. Estamos praticamente no final do 

ano e a Conferência tem de ser organizada já. Num prazo muito curto temos de começar 

o processo de organização da Conferência. Aí sim, a LOAS deve ser um ponto de 

discussão, sobretudo naquilo que emperra a própria política.  

A política não pode ir mais além porque a LOAS tem alguns 

impedimentos também, mas que seja valorizado o que ela tem de melhor; a conjuntura é 

para isso, não é para mexer nela completamente. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Proponho que avancemos na 

discussão, que se verifique quais os pontos urgentes e consensuais e arremeta os 

demais para este processo a que se referiu o Vando, fazendo não uma leitura detalhada 

da lei, não é o caso, mas apenas vendo artigo por artigo. Aqueles em que há divergência 

ficariam remetidos à discussão, a um processo mais longo. Aqueles sobre os quais 

ninguém levante pontos contrários, para estes sim, teríamos de pensar a estratégia 

urgente de encaminhamento, se for ao Congresso. 
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Proponho que entremos na distinção dos pontos a partir dessa 

questão levantada pelo Conselheiro Vando. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Acho que as ponderações 

foram importantes, no entanto estamos temendo que se chegue à II Conferência sem que 

alguns pontos emergenciais tenham sido solucionados, apresentados, propostos, e sem 

que se tenha feito um esforço maior para isso.  

No nosso caso, estamos vendo agora como sumamente 

importantes as questões da idade e da renda per capita. Não se pode mais esperar. 

Temos de trabalhar, no mínimo, mais esses dois assuntos, porque não podemos entrar 

na II Conferência sem ter pelo menos feito um esforço maior para o aperfeiçoamento 

desse dois artigos. 

Também estava lembrando que já está na pauta a próxima reunião 

ampliada, em Fortaleza, por ocasião do Fórum Nacional de Gerontologia e já podemos 

levar alguma coisa de positivo, de proposta sobre esses dois itens, porque são cruciais. 

Se eles não estão afetando alguma região do país, são cruciais para a Região Nordeste. 

 Acho, portanto, que será importante nos debruçar sobre a questão, 

aprofundar e dar algum encaminhamento, pelo menos para esses dois itens que são 

emergenciais. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pelo que ouvi, há 

necessidade de se distinguir dois momentos, o momento da emergência e um outro 

momento que vai exigir um maior aprofundamento das discussões. 

 Acho que seria esse o encaminhamento para dar seguimento. Eu 

perguntaria se, com relação a essa primeira parte, o Conselho teria condições de 
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examinar agora a mais emergente, a proposta que aqui está, separar exclusivamente 

aquilo que do seu ponto de vista é absolutamente urgente e, na próxima reunião, no 

máximo, nós discutiríamos? 

 Devemos lembrar que o Congresso Nacional está encerrando as 

atividades dentro de poucos dias. 

 Não sei se agora, atropeladamente, escolher três ou quatro itens vai 

resultar em algo. Para termos algo mais consolidado, com maior argumentação, 

proponho que o Conselho examine isso com absoluta prioridade, separando dois grupos, 

ou seja, o que é e o que não é absolutamente indispensável. Que tragam para a próxima 

reunião para que discutamos esses pontos e façamos a votação. Feita a votação, 

encaminharemos urgentemente esses pontos selecionados. O grupo restante tomará o 

encaminhamento de passar a todos os foros qualificados, que possam dar sua 

contribuição para a melhoria da LOAS. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Uma sugestão complementar: concordo 

que cada Conselheiro trabalhe depois em cima das mudanças e faça a ordem de 

prioridades a ser definida aqui. Cada Conselheiro apresenta antecipadamente um número 

de prioridades, três ou quatro, depois cruzamos essas prioridades com as dos outros e 

aquelas que forem mais consensuais serão discutidas futuramente. 

 Se definirmos, por exemplo, que o CNAS vai trabalhar em cima de cinco 

prioridades — isso é um número simbólico —, cada qual anuncia para a Secretaria ou 

para o GT-LOAS que as prioridades um, dois, três ou quatro são aquelas; o GT-LOAS 

sistematiza e traz como as prioridades apresentadas. 
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 LAIR MOURA SALA MALAVILA - A questão da idade e do per capita já 

foi pauta de muitas reuniões do Conselho, portanto penso que ela já é um consenso e 

poderia ser discutida hoje, visto que já estamos aqui.  

  Inclusive foi uma recomendação da Conferência e depois foi mudado. O 

Conselho referendou que mandaria uma correspondência para o Sr. Presidente e nada 

foi feito. Então, isso é emergencial. 

 Eu penso que deveria ser discutido hoje. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho um encaminhamento 

diferenciado. Já discutimos aqui quais são as prioridades. Eu enumerei como resgate a 

questão do per capita, a questão da renda vitalícia e a questão da mudança da eleição da 

sociedade civil, naquele parágrafo que estabelece o prazo de dois anos.  

  Já existe, inclusive, um documento sobre essas questões, 

elaborado pelo próprio GT-LOAS. 

  Proponho levarmos para a próxima reunião uma redação 

dessas questões. 

  A discussão, na verdade, já está feita. Se formos analisar 

aqui, todos concordam com o aumento do per capita, todos vão concordar que a idade 

seja rebaixada, que a renda vitalícia não prejudique aqueles que perderam o direito a ela, 

que haja mudanças na eleição, etc. 

 

 LAIR MOURA SALA MALAVILA - Já estão redigidas as propostas? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - A redação já está pronta, mas 

falta o documento. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, com todo o 

respeito à sua extrema dedicação à causa, pergunto se não estaremos atropelando os 

outros Conselheiros, no direito de selecionar suas prioridades, embora as apresentadas 

sejam apropriadas, adequadas e oportunas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essas prioridades não foram 

levantadas por mim, mas pelo CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não terá havido alguma 

modificação? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A.  FERREIRA - Proponho, então, que se 

examine. Eu não estou falando em meu nome, mas resgatando o histórico levantado por 

todos. Eu apenas citei nomes ao que já se tinha sido discutido aqui e se chegado a um 

consenso. 

 Isso não inviabiliza a segunda proposta, que é a de que os Conselheiros 

leiam com mais atenção e elaborem suas prioridades. Essa proposta não deve ser 

excluída. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se eu estou entendendo 

bem, essa pontuação que você está fazendo implicará em decisão agora? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sim. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - E se caso levantarem mais 

aspectos na outra reunião, ficaremos com duas recomendações? O Conselho não pode 

fazer isso. Se está selecionando prioridades com consistência e profundidade, não 

podemos fazer uma proposta hoje e daqui a vinte, trinta dias enviar outra como reforço. 

Não podemos fazer isso. Que o Conselho não fique numa situação delicada. 

 Se há consenso, poderemos até colocar em votação, mas acho que 

ficaria muito chato para o Conselho admitir depois que enviou só quatro prioridades, mas 

que eram cinco, por exemplo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu concordo, se houver a 

garantia de que essa questão será discutida na próxima reunião. Senão, acho que cai no 

que a Conselheira levantou e que eu também me questiono. 

 Há coisas urgentes, como a questão do per capita, a questão da idade, 

da renda vitalícia. Essas questões estão sendo prejudicadas Podemos até deixar a 

eleição de lado, mas esses três aspectos, não. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Minha preocupação é saber 

se esses três são todos ou se, ao todo, são cinco ou seis. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não fica eliminada a 

possibilidade de haver outras prioridades, além dessas três. Eu, inclusive, já tenho mais 

uma, mas parece que não há consenso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, penso 

que eu não fui bem claro. Se votarmos agora três ou cinco, encerramos a primeira parte 
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agora, porque será extremamente desgastante para o Conselho encaminhar uma 

proposta com três itens e daqui a vinte dias encaminhar outra com mais dois itens. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Proponho, então, que fique para 

a próxima reunião. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Mas já foi feita uma proposta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu estou retirando a minha para 

fechar com a dele. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Apenas um esclarecimento 

para a Conselheira Lair: o Conselho tomou providências, baixou uma resolução e a 

Presidente anterior encaminhou ao Ministro do Estado. 

 

 LAIR MOURA SALA MALAVILA - Mas saiu meio salário mínimo e 

tínhamos definido que seria um. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, na resolução está um 

salário. 

 Então, o Conselho tomou providências, sim. 

 

 LAIR MOURA SALA MALAVILA - Na resolução de Belo Horizonte saiu 

meio salário. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Anteriormente à reunião de 

Belo Horizonte já havia sido tomada a decisão. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu retiro a minha proposta e 

fecho com a de vocês. Não há duas propostas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A minha preocupação é 

que, como é um assunto muito importante, vamos decidir uma coisa emergencial, 

apresentando os três pontos, os cinco pontos ou os dez, que sejam. Que o Conselho não 

mande duas propostas em seguida, porque senão ficará profundamente desgastante. 

Vão dizer que Conselho não sabe o que é prioridade. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu só queria reforçar uma questão que, 

espero, seja consenso. Quando falamos de levantar pontos que são emergentes, que 

temos de tomar providências urgentes, são pontos que serão consensuais, porque pode 

ser que eu, Patrícia, ache que há um ponto aqui que seja emergente, mas esse assunto 

ainda não foi consensuado, não foi ainda amplamente discutido, e aí não vai ser mais 

emergente, porque vai ter de abrir um processo de discussão para que aquele ponto seja 

esclarecido e vai demorar não sei quantos meses.  

Na minha experiência prática percebi que tal artigo, por exemplo, é 

emergente, mas ninguém discutiu isso ainda. É preciso reforçar o que é  emergencial e 

que já tem discussão formulada, porque se   começarmos a levantar pontos vai demorar. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho que a proposta do 

Vando é muito objetiva e prática. Cada Conselheiro fica incumbido de, num prazo máximo 
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de 15 dias, remeter ao Conselho ou ao GT-LOAS diretamente, uma relação de até uns 

cinco pontos prioritários. O que é prioritário? Qual é a definição? Que sejam 

absolutamente emergenciais e que possam ser consensuais, pelo menos.  

Isso será cruzado, será feita uma tabulação para ver qual é a freqüência. 

Por exemplo, item 1, quem escolheu como primeira prioridade o item 1? Verificamos e 

analisamos se houve consenso? Teve discussão? Teve. Então, separa-se esse. O que 

não atender a esse pré-requisito fica para a etapa seguinte. Está claro assim? 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu só queria lembrar que existe uma série 

de projetos de lei de alteração de per capita bastante absurdos, inclusive foram votados 

em caráter de emergência na semana passada, elevando a renda para um salário, quer 

dizer, tem bastante conjugação de esforços.  

Às vezes são dez salários mínimos em uma coisa e na outra é um salário 

mínimo, para todo portador de deficiência desempregado, etc. Se não priorizarmos, ao 

meu ver, essas questões — principalmente com relação ao benefício, que é de 

competência exclusiva da União, nós não estaríamos legislando para Estados e 

Municípios cumprirem —, todas as questões com relação ao benefício, que são per 

capita, renda, idade e renda mensal vitalícia, de competência exclusiva da União, 

estaríamos nos antecipando a projetos de lei que trazem realmente muita barbaridade e 

que podem passar e depois vêm para regulamentarmos. Agora mesmo estamos com um 

sobre loterias para regulamentar.  

É muito complicado regulamentarmos lei aprovada no Congresso sem 

saber exatamente qual foi a intenção. Poderíamos priorizar ações específicas da União 

para termos uma certa liberdade para isso e encaminharíamos essas questões — depois 

encaminharíamos outras se fosse o caso. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Nesse ponto é importante 

que o Conselho tenha uma posição bem firme, exatamente para servir m pouco de luz em 

relação a esses vários projetos que se encontram lá.  

Estamos acertados?  

Peço, então, a cada um dos Conselheiros que, no prazo máximo de 15 

dias, encaminhem ao Conselho pelo menos cinco prioridades que sejam emergenciais e 

que tenham sido objeto de discussão e, portanto, de consenso, para que possamos 

cruzar isso. Constará da pauta obrigatoriamente, com a participação que tiver, porque, 

infelizmente, pelo menos até agora, nas últimas reuniões nós não temos obtido a 

colaboração dos Conselheiros no seu conjunto, quando se faz uma demanda a nível de 

plenário.  

Nas comissões as coisas estão andando fantasticamente, estão 

trabalhando bastante. Aqui e ali há um probleminha de quorum, um vírus que não 

aprendemos a combater ainda, mas essa coisa da demanda, o dever de casa para o 

Conselheiro eu ainda sinto e registro aqui com toda honestidade que ainda é um 

problema.  

Encareço, então, dada e urgência desse assunto, que se notifique o 

Conselho ou o GT-LOAS desses 5 pontos, em ordem absolutamente de importância, com 

esse critério: emergência e que tenha havido alguma discussão e consenso, para que 

possamos fazer uma tabulação dessas informações e na próxima pauta acertar. 

 Não há necessidade de ser exatamente cinco, poderá ser três, poderá 

ser dez, mas que cada um mande as suas. Se houver convergência de cinco será ótimo, 

porque ficará bem reforçada a postura do CNAS.  

O assunto está encerrado? 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Com relação ao GT-LOAS sim. A 

questão agora é a da Comissão. Aliás, a Patrícia está falando aqui uma questão que é 

importante, que o GT-LOAS, além de determinar quais são as prioridades já trazer 

elaborada a mudança. Isso é fácil, porque já existem algumas propostas de redação 

feitas pelo próprio GT-LOAS. Há uma questão do GT-LOAS levantada; é a questão da 

paridade. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - No mérito nos já 

encaminhamos, vamos então à questão do caráter não-paritário do GT-LOAS. Como está 

a composição do GT-LOAS?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Marlova, Vando, Fátima, Marcelo, 

Maria José, Aninha e Elizeu. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então aqui nós temos, da 

área governamental, Marlova, Marcelo e Elizeu.  

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - O Elizeu era representante do 

Ministério do Planejamento. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então temos que rever. 

Marlova e Marcelo só? 

 Qual é a proposta que se faz? Pela composição retirando o Elizeu, que 

estava participando na condição de representante do Ministério do Planejamento, temos 
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só dois governamentais e quatro sociedade civil, Vando, Fátima, Maria José e Ana. 

Precisaríamos de dois governamentais para ficar o GT paritário, pois o grupo entendeu 

como uma necessidade. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu acho que está faltando muito 

a presença do governamental e isso seria muito importante até para estarmos nos 

referendando, nos esclarecendo melhor. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho que democraticamente 

poderíamos continuar com o Conselheiro Elizeu e mais um outro Conselheiro 

governamental. O Marcelo não está presente mas está no grupo, eu tinha me esquecido. 

 Há uma sugestão de representação dos Estados, muito interessante. A 

Conselheira Fernanda o que tem a dizer? 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - O Célio até me falou, Celecino, mas 

infelizmente eu não estou conseguindo nem vir aos dois dias da reunião, ainda mais na 

Comissão. É muito difícil. Qualquer Secretário de Estado que ocupar essa vaga vai ter de 

se deslocar do Estado, passar dois, três dias, porque tem reunião da Comissão. Está 

difícil, eu tenho tentado ir à do Financiamento, mas mesmo assim está difícil. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fernanda, quem é seu 

suplente? Ele não poderia? 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - É o Eduardo. Eu posso falar com ele. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Quem temos mais aqui, de 

governamental? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu colocaria a Lisete e acho que 

ela toparia. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso é mais democrático 

ainda, ela não está então não tem nem direito de reclamar. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Com relação ao cronograma, esse grupo não é 

permanente, ele vai ter um trabalho que daqui a pouco vai se acabar. Acho que é uma 

informação importante, até para as pessoas entrarem sabendo quanto dura a tarefa, 

porque ela é temporária. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que ela é temporária 

mesmo, mas vamos ter de definir o tempo de duração dela depois que eu trouxer quais 

são as prioridades, como vamos encaminhá-las, porque eu acho que o GT também tem 

de acompanhar um pouco o encaminhamento dessas prioridades, para não se perder. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há um lembrete importante 

aqui. Seria bom que o novo Conselheiro do IPEA fizesse parte desse grupo, até pela 

possibilidade de obtenção de estudos. Ele foi convidado para vir, já houve a nomeação, 

mas houve um pequeno problema burocrático, que atrapalhou a nomeação. Eles já foram 

notificados, estão sabendo, receberam inclusive a pauta, pelo menos foi mandada a 
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pauta.  Em princípio, vamos colocar o representante do IPEA para compor o 

grupo, porque até ajuda em relação a essa possibilidade de obtenção de informações. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Celecino. Só mais uma questão. Eu não sei se foi 

tirada, como encaminhamento a uma solicitação à Secretaria-Executiva. Eu já fiz outras 

vezes, não à Secretaria- Executiva. E se se juntassem todos os projetos de lei que tratam 

de alteração da LOAS? Eu tenho insistido nisso e há mais de dez. 

A maneira que se procura no Congresso — não entendo muito do 

assunto —, também depende. Por exemplo, eu procurei de uma maneira que achei só 

quatro, mas procurando de outra maneira se acha dez ou mais, então, é importante que 

os Conselheiros também tenham esses projetos de lei. Eu tenho alguns e há os do 

Senado também. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Deixe-me dar um 

esclarecimento. A Presidência, em função das repetidas solicitações, já tentou marcar 

uma audiência para começar o contato com a Comissão de Seguridade, na Câmara, e na 

Comissão de Assuntos Sociais, no Senado. Ainda não foi possível, pois as eleições 

dificultaram essa reunião. Estamos ainda em sua busca, há um processo que já é 

automático no Ministério em relação ao qual já tratei inclusive com o nosso prezado 

Conselheiro Elizeu, há um acerto entre o Legislativo e o Executivo, que prevê que todo 

projeto de lei em tramitação venha para exame do Executivo. É assim na área 

Previdenciária e certamente deve estar assim na área de Assistência Social. 

Aqui há vários pontos a acertar com a SAS, mas agora vamos aproveitar 

esse empenho adicional do Conselheiro Elizeu e da Conselheira Deusina para que 

façamos isso conjuntamente. Já é uma norma, uma tradição que todos os projetos de lei 
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venham para a apreciação do Executivo. Sempre que o Legislativo vai tomar uma 

decisão, quer saber o que o Executivo pensa a respeito do assunto. 

 Só está faltando essa aproximação maior, ou seja, primeiro saber se a 

SAS está fazendo isso sistematicamente, se não faremos juntos, porque interessam as 

duas visões que precisam ser apreciadas. Estamos atentos e precisamos cuidar disso 

urgentemente para evitar dissabores como aquele da reunião atrasada em relação ao 

projeto do Deputado Marchezan. 

  O Conselho tem de estar atento a esses projetos para firmar sua posição. 

Estamos tentando aproximar isso ao máximo, para que o Conselho tenha conhecimento, 

tenha, na pauta, quais são os projetos com sua emenda respectiva para que os 

Conselheiros tomem conhecimento e possam até se pronunciar sobre eles, além do 

trabalho técnico que o Conselho venha fazer. 

  Não se trata  meramente de treinar pessoal. Temos aqui Estados 

representados que têm cinco pessoas de acordo. 

  

 ANA LÍGIA GOMES - Também estranhei, Conselheira. 

      

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Então, penso que um dado é a 

quantidade de pessoas.  

     

 PRESIDENTE - (Celecino de Carvalho Filho)- Quantidade e qualidade de 

pessoas. 

      

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Outro dado é a formação 

profissional das pessoas. Existem equipes, aqui, que têm assistente social e psicólogo. E 
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incumbir assistente social e psicólogo para receber processos é um desrespeito ao 

servidor e ao serviço público. Ao defender os interesses do servidor não posso aceitar 

incumbir um profissional qualificado para meramente receber um processo e verificar se a 

papelada está em dia é um desrespeito ao um servidor que o Estado não está utilizando. 

Dispomos de profissionais que, para mim, não têm a função de receber processo. Penso 

que incumbir  profissionais, como o assistente social, o psicólogo e o pedagogo... 

 

ANA LÍGIA GOMES - Jornalista...   

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - ... para mim, é um absurdo total, é 

desperdiçar um potencial de um profissional, ainda mais no serviço público. Então, se a 

função é meramente receber processo, considero descabido encarregar um profissional 

para fazê-lo. Se é meramente para receber processo, não é preciso contar com esse 

pessoal. Existe um local, aqui, que tem uma turma muito grande para receber processo... 

  

ANA LÍGIA GOMES - Cinco. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro. 

  

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Então, a questão é muito maior 

do que treinar. É um absurdo muito maior treinar um assistente social para receber 

processos, simplesmente... 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. Primeiro tem-se 

de definir o papel. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - ... “A coisa é mais embaixo”. 

 Também considero importante definir a relação desse pessoal com o um 

Conselho estadual, que para mim teria um canal de comunicação com CNAS, porém, ele 

é muito mais vinculado ao Conselho estadual. Para mim, teria de ser um apoio da 

Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Maranhão e não um braço do CNAS. A 

relação do CNAS é muito menor. A relação dele tem que ser muito maior do que com o 

Conselho estadual e com o agente, quase nada... 

 ANA LÍGIA GOMES  - ... que poderão ser acrescidas aí.  

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Pinto)- Muito bem.  

 Há mais alguma observação relacionada a esse tema? Espero que até a 

próxima reunião tenhamos uma resposta bem objetiva dos procedimentos sistematizados 

que o Conselho esteja tomando e, certamente, de altíssima, preferência junto com a 

SAS. 

 Item 7. Norma Operacional básica. 

  

ANA LÍGIA GOMES - Celecino, penso que não houve a discussão sobre 

a disposição da pauta. Não é possível fazer essa discussão agora. O grupo formado por  

três pessoas só se reuniu antes de ontem. O Augusto fez um trabalho rapidíssimo,ao qual 

os Conselheiros que participaram  de sua elaboração estão dando um fecho final. O 

Augusto vai tirar cópias e distribuir a  todos, para acompanharmos o parecer do grupo de 

coordenadores de comissão. 

    

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. 
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 ANA LÍGIA - Aliás, isso ocorrerá assim, porque, hoje, pela manhã, houve 

muita densidade. Inclusive, foram nove. Então, não havia a menor condição.  

    

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. Isso ocorreu 

porque a Secretaria-Executiva não foi tão rápida no que tange ao  anúncio e para dizer 

que tinha de soltar a pauta. Por isso anunciei... (Risos). Só disse o seguinte: tenho que 

dizer alguma coisa. Antes de anunciar, você já falou. 

 Está bem. Saltemos o Item 7. 

 Item 8. Projeto do Deputado Nelson Marchezan, cujo nome está escrito 

com “K”. E ao que me consta não está certo. Deve escrever-se “H” no lugar do “K”. 

 Quanto ao projeto do Deputado Marchezan, devo dizer que já foi feita a 

redação final. O mesmo foi encaminhado ao Senado.  

 Há alguma observação? Ainda há possibilidade de fazer alguma ação 

junto ao Senado Federal, se o Conselho assim o entender... 

      

 NÃO IDENTIFICADO - O projeto foi aprovado na Câmara? 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi aprovado na Câmara. 

 Segundo o que foi dito na reunião passada, houve uma alteração de 

última hora, uma proposta do Executivo. O próprio Deputado a confessou. Essa foi a 

forma que encontrei para atenuar o jeito extremamente agressivo que dispensou ao 

Conselho. S.Exa. disse que havia feito acordo com o Executivo. Mas, de repente, na 

última conversa que tivemos, foi extremamente honesto ao dizer que foi surpreendido por 

uma proposta. Aproveitei a ocasião, para, delicadamente, dizer-lhe que as coisas não 
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andam tão bem  mesmo como os autores gostariam. S.Exa. compreendeu que foi 

extremamente agressivo com o Conselho. Eu não gostaria de passar por uma situação 

daquela. Por isso, fico preocupado em que o Conselho possa ter uma análise, com 

antecedência, dos projetos, para que o encaminhamento seja feito no tempo oportuno e 

não na hora da votação.  

 Algum Conselheiro tem alguma preocupação ou alguma dúvida quanto ao 

projeto? 

      

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Tenho uma preocupação de cunho político 

sobre a posição real do Conselho a respeito do projeto de lei. Chegam à Secretaria 

Executiva os famosos interessados em processos. Estão-me perguntando muito a 

posição do Conselho a respeito do projeto. Essa posição, na reunião passada, não ficou 

clara. Somos favoráveis ou contrários? Qual a posição sobre a prorrogação, por 

exemplo? Teríamos de pensar sobre o assunto, ou seja, sabermos qual a posição oficial 

do Conselho em relação ao projeto, que não temos ainda, e outras estratégias. Vamos 

intervir no âmbito do Senado, vamos apresentar proposta de alteração, ou vamos pedir a 

rejeição? Qual será o procedimento? Essa é uma demanda quotidiana na esfera da 

Secretária-Executiva. 

    

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o 

Conselheiro Elizeu. 

     ELIZEU 

FRANCISCO CALSING - Minha questão gira em torno da pergunta que o próprio Célio 

está apresentando. Ou seja, se isso implica prejuízos ou benefícios para as entidades. 

Por exemplo, o art.2° revoga decisões do INSS. Foi feita uma avaliação por parte do 
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INSS, e não diria de prejuízos ao Governo? Qual a posição do INSS,   já que é parte   

interessada na questão e  se ela vem de encontro, ou melhor, se não é contrária a toda 

análise e a tudo aquilo que a CNAS vinha analisando e propondo como critérios para a 

concessão desse certificado. 

     

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito.  

 Antes de falar com o Deputado   Nelson   Marchezan, àquela época, tive 

o cuidado de falar com o Ministro da Previdência Social sobre o projeto. Foi-me 

confirmado que o Ministério da Previdência Social estava de acordo com o projeto. 

Portanto, teria sido ouvida já a Casa. Claro. Entretanto, como as gestões mudam toda a 

hora - e mudou também a gestão do INSS - tenho informações de que o INSS está 

propondo ao Ministro algumas alterações. Não consegui tratar desse assunto, mas vou 

conversar com S.Exa. para saber se ainda mantém a mesma posição. Há preocupação 

sobretudo em relação ao art.4°, que retroage em dez anos uma decisão. Isso vai 

realmente criar uma situação supercomplicada. Estranhei. Mas a posição do Ministério foi 

a de concordar com o projeto.  

 Tem a palavra a Conselheira Maria Barroso. 

 As palavras são quase homófanas. Fui traído... 

      

 MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Presidente, tenho a impressão de 

que se poderia propor a diminuição no que diz respeito aos dez anos. O INSS - e não sei 

por quê, se não está devidamente informado - está castigando entidades filantrópicas 

centenárias. Temos um exemplo em Fortaleza, onde uma fiscal passou três dias 

examinando exaustivamente todos os balancetes e todos os livros, mas por falta de um 

livro de mil novecentos e oitenta e não sei quanto - e o trabalho foi todo feito por 
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voluntários - não foi encontrado um dado. A fiscal ao concluir seu trabalho não disse 

nada, saiu alegre e satisfeita com o bom acolhimento, multando uma instituição em cinco 

mil reais, os quais a entidade não possui. E a minha sugestão foi a seguinte: se o INSS 

multou e se se tem o tempo mínimo para pagar, então, deve-se fazer o seguinte: pega-se 

metade do asilo e vende-se e entrega os idosos ao Superintendente. Isso causa revolta. 

 Fui ao Superintendente com representantes da entidade. O 

Superintendente foi muito atencioso, ficou aflito e disse o seguinte: não posso fazer nada 

com a fiscal, porque ela fez um trabalho bem feito, apenas ela não teve o bom senso de 

avaliar melhor essa situação, no entanto, prometo rever o caso. 

O Superintendente não reviu nada até agora. Coitado! O tempo está 

correndo e a entidade está com uma conta de R$5.000,00 a pagar, uma pena muito 

grande. Como aquela entidade existem muitas outras.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com certeza.  

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Esse é um caso que merece um estudo. 

Talvez dez anos não seja um bom prazo, que pode ser diminuído. Deve-se verificar o que 

realmente ocorreu.  

Gostaria de pedir muito, novamente, ao Secretário Moroni, cuja atuação 

quero elogiar, pois tem atendido os fax emergenciais  para dirimir dúvidas, que se 

apresse quando entidades informarem que estão em perigo, ou seja, na iminência de 

serem autuadas pelo INSS, que sejam revistas com mais rapidez as informações 

existentes no Conselho.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - OK. 
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MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Tenho certeza de que o  Governo 

e todos os órgãos que o compõem deverão ter um cuidado melhor com essas entidades, 

que são fidedignas e de alta credibilidade - e isso poderá ser conferido – dando a elas um 

tratamento diferenciado. Se o Governo nunca fez nada, e se fez foi muito pouco, pelos 

asilos e pelas entidades que aí estão, não poderá aplicar a Lei de Talião por causa de um 

documento ou de um livro que faltou, quando todos os balanços foram  publicados e 

quando outros documentos mais  poderão satisfazer os reclamos do INSS. Alguma coisa 

precisa ser revista. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem.  Tem a 

palavra agora a Conselheira Ana Lígia.   

ANA LÍGA GOMES - Esse será mais um retalho na colcha. Não tenham 

dúvidas. Não sei quando isso vai parar. Essa é a história da legislação. Quer dizer, como 

ela não é discutida com conseqüência e do ponto de vista da política a cada hora aparece 

um casuísmo no sentido de resolver situações pontuais. Nesse sentido é que menciono a 

palavra casuísmo. A cada hora altera-se um inciso ou um artigo da Lei nº 8.212, que gera 

uma polêmica absoluta.  

Considerando isso, devo mencionar que não é rigorosamente verdade 

que na última reunião não tenhamos tirado posição sobre o assunto. Na última reunião o 

Celecino disse-nos que falou com o Deputado Nelson Marchezan, ocasião em que foi 

maltratado, mas acrescentando que o CNAS se posicionava contrariamente à revogação 

de atos cancelatórios, por exemplo, absolutamente ampla, sem nenhuma salvaguarda. A 

idéia do CNAS, segundo o que entendi, ele é favorável a que se abra novamente um 

prazo para essas entidades - o prazo que se refere o decreto - mas que seja visto caso a 
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caso. Não posso simplesmente revogar todos os atos cancelatórios, porque isso é um 

absurdo. Foi isso o que o colegiado discutiu, aqui. O Celecino transmitiu ao Deputado a 

nossa decisão, no sentido de fazer uma emenda que pudesse assegurar isso, segundo o 

seguinte texto: revogam-se os atos cancelatórios e decisões emanadas contra todas as 

instituições, seja por que razões forem. Isso não é possível, estava suficientemente 

amplo. Agora, o art.4º é uma novidade. Ou seja, o disposto no art.55 da Lei nº 8.212 foi 

mudado em dois artigos. É uma coisa impressionante, cada vez mais a serviço de grupos 

ou de interesses. E não estou dizendo que são ou não legítimos, mas são grupos de 

interesse. Uma hora, aparece uma lei só para uma federação, outra hora aparece uma lei 

só para uma associação, que pressionou o Deputado, legitimamente. Esse é o jeito de 

construir uma coisa maluca. Não dominamos nunca a legislação...  

   Agora, existe uma outra lei que trata do 

salário educação, que faz entrar o certificado de filantropia pelo meio. Trata-se de uma 

medida provisória. Essa outra dos dez anos também é suficientemente ampla e  põe 

todos no mesmo saco. Penso que uma coisa é abrir o prazo, rever o caso e corrigir o 

problema.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Outra coisa é cancelar. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Cancelar tudo o que ocorreu. Contudo, se o 

Plenário decidir, embora eu saiba  que  seja uma tramitação que leva tempo. Não sei se o 

Senado, às vésperas de fechar um regime de urgência urgentíssima, conseguirá votar a 

matéria este ano. Senão, pediria que se remetesse o assunto à Comissão de Normas, 

que tem, inclusive, o INSS junto, a fim de trazermos um parecer, que resuma o que estou 

dizendo, mas que seja algo escrito. Talvez esse parecer não fuja muito do que estou 
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dizendo. Gostaria de saber se seria possível ao CNAS - e não sei isso, porque exige um 

estudo jurídico, inclusive discutia com o Manoel o assunto - pode no exercício de sua 

competência, prevista no art. 18, que trata da normatização  decidir por resolução abrir o 

prazo e se entender com as entidades e acabar com essa mania de fazer projeto de lei a 

cada cinco minutos. Entenderam? Não sei se o CNAS, por resolução,  exercendo sua 

competência, prevista no art.18, poderá fazê-lo. Esse prazo foi determinado por decreto. 

A rigor, só outro decreto ou uma lei, que maior que o decreto poderá mudá-lo. Há 

controvérsias sobre o assunto. Há quem diga que o CNAS, depois da “LOAS”, segundo o 

que reza o art.18, pode normatizar algumas coisas. Então, o CNAS mesmo abriria esse 

prazo, chamaria as entidades prejudicadas e encaminharia uma discussão com elas... 

 

NÃO IDENTIFICADA - (Fora do microfone, Inaudível.) 

 ANA LÍGIA GOMES -  ... Sim, o que não pode é essa coisa permanecer 

da forma como o Deputado propôs. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - o problema de haver uma 

resolução do Conselho, no meu entendimento, é que se houver um decreto dizendo outra 

coisa, complicará a questão. Se a lei não diz e o decreto também não, aí sim o Conselho 

autorizado pela própria lei poderá explicitar algumas normas. Se há já uma explicitação, 

pelo menos por meio de decretos, criaremos um conflito jurídico apreciável, apesar de 

estar autorizado por lei.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Veja bem, uma discussão que tivemos determinada 

ocasião - por isso considero o ponto polêmico até para o Ministério Público - no Ministério 

Público, quando fizemos essa consulta. Diz o MPU diz que se a lei prevê que essa é uma 
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competência do CNAS, este, no exercício dessa sua competência, poderá normatizar, 

sim. Então fazemos uma pergunta, que é feita aos advogados de cinco em cinco minutos: 

para exercitar essa competência, que protegida por uma lei, posso contrariar um decreto, 

por exemplo? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A rigor, não. 

ANA LÍGIA GOMES - ... Um decreto que existia anterior à lei.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há mais um fato novo. No 

art.4º – e é competência do Conselho – está dizendo que o registro deverá ser renovado 

a cada três anos, o que hoje já não acontece. Estão-nos dando uma tarefa, pois diz o 

seguinte: “... seja portador do certificado e do registro a cada três anos”. Está-se dando a 

entender... 

(Conversas paralelas fora do microfone.) 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, podemos examinar 

qual é o andamento desse projeto no Senado, qual é a perspectiva de votação. Senão 

vamos ficar trabalhando à toa. Se o projeto já estiver na pauta, vamos ver que tipo de 

esforço pode ser feito. Se o projeto não estiver em pauta de urgência,  imediatamente, o 

colocaremos à disposição da Comissão de Normas. Vamos verificar  isso lá. Se for uma 

coisa superurgente não adiantará mandar o projeto para a Comissão de Normas. Vamos 

ver o que pode ser feito. Marcarei uma conversa com o relator, para vermos o que poderá 

ser modificado. 
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ANA LÍGIA GOMES - Talvez fosse bom que você consultasse o plenário, 

por favor, sobre as considerações que fiz a respeito da amplitude e se comigo concorda, 

para você poder encaminhar e para depois não haver questionamente sobre se temos ou 

não posição. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estamos de acordo com o 

levantamento feito pela Conselheira Ana Lígia? (Pausa.) 

Sim.     

 Vou mandar examinar como está o andamento do projeto de lei no 

Senado. Se o projeto não estiver em vias de ser votado, o encaminharemos para a 

comissão de normas. Se estiver na iminência de ser votado, farei contado direto com o 

relator do projeto para manifestar as preocupações aqui registradas. 

Item 9. Informes do CNSS. 

Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Quanto aos informes do CNSS 

devo dizer que não houve grandes modificações após a última reunião. Exatamente como 

isso não consta da pauta, até fui verificar o que havia nela inserido para acrescentar algo 

ou modificar que poderia ter sido decidido. Na realidade, continuamos no CNSS, 

Conselho Nacional de Seguridade Social, tratando da questão das possíveis perdas dos 

aposentados. Isso tem levantado quetionamentos muito sérios. Há também aqueles 

documento que pedi para ser divulgado. Trata-se de um documento que a Comissão 

tirou. Existe uma comissão para fazer o levantamento das normas que já existem há 

praticamente dois anos. Essa comissão convidou vários técnicos e, na última reunião, 

entendeu que tinha havido perdas com relação aos aposentados. Existem discordâncias 
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com relação ao INSS, que vê algumas perdas, mas não vê as perdas principalmente 

após o Plano Real. Ficamos de fazer nova reunião daquela comissão para tirarmos um 

documento a partir das ponderações feitas pelo Ministério da Previdência, no sentido de 

mantermos ou não posição, ou seja, se houve ou não perdas. Então, haverá uma reunião 

da referida comissão para discutir o assunto.  

 Outra questão que está sendo debatida e fechada é o parecer sobre a 

Clínica Santa Genoveva. Foi criada também uma comissão para ir ao Rio de Janeiro 

fazer uma análise daquela instituição. Estávamos dependendo de um documento da 

Secretaria de Saúde. Esse documento já chegou e vamos fazer uma análise, porque o 

que pretendíamos não era apenas analisar a situação da clínica Santa Genoveva, 

embora já tenha passado o prazo. Quer dizer, o brasileiro tem uma memória muito curta e 

já esqueceu o caso Santa Genoveva. Queríamos evitar que outros casos como o da 

Santa Genoveva aconteçam. Essa é a nossa preocupação. Então, estávamos fazendo 

um levantamento das clínicas voltadas ao atendimento realmente ao idoso, como 

estavam essas clínicas e, principalmente, qual era fiscalização que estava sendo feita 

nessas clínicas. 

 Outro ponto que está sendo discutido era exatamente o 

acompanhamento do orçamento no âmbito das três áreas. Todos estão sabendo que 

com relação à questão da saúde houve o problema com o ex-Ministro Adib Jatene, o qual 

iríamos discutir para no posicionarmos. Não me refiro à saída de S.Exa. em si, mas sobre 

as questões que apresenta sobre a continuação do SUS diante do orçamento que se está 

propondo. Há realmente uma ameaça ao Sistema Único de Saúde que está hoje em jogo. 

 Outra questão é a dos próprios Conselhos, quanto ao caráter deliberativo 

de cada um por conta das deliberações tomadas que não são encaminhadas, ou que são 

encaminhadas mas não são resolvidas. Há o problema dos próprios Conselhos enquanto 
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órgãos deliberativos. Entendemos que deveria haver uma discussão e a propusemos 

entre os três Conselhos da Seguridade Social: Conselho Nacional de Saúde, Conselho 

Nacional de Previdência e Conselho Nacional de Assistência Social, para debatermos as 

dificuldades que encontramos no relacionamento com o Governo,  com as entidades e o 

papel que realmente estão cumprindo no momento. 

 Eram essas as questões debatidas no Conselho Nacional de Seguridade 

Social.  

 Devo acrescentar ainda que há a questão de a reunião estar sendo 

adiada sistematicamente. A reunião já deveria ter ocorrido há dois meses, mas isso não 

ocorreu, por vários motivos. A previsão é a de que façamos essa reunião ainda no mês 

de dezembro.  

 Por fim, menciono que na representação do CNAS no Conselho Nacional 

de Seguridade está faltando o suplente, haja vista que a suplência pertencia à Tílbora, 

que não faz parte do CNAS. Então, precisamos indicar um suplente. Considero a questão 

importante não só para substituir-nos na nossa ausência, mas também para que 

possamos formar uma dupla em termos de discutirmos as questões debatidas lá e trazê-

las com mais fidelidade e, ainda, mobilizando mais - insisto nesse ponto - o próprio CNAS 

para discutir as questões debatidas no CNSS, que a meu ver são de extrema 

importância. E já faço uma sugestão no sentido de que em vez de informes serem 

apresentados do CNSS, que a pauta, na medida em que haja questões importantes, 

como é o caso da perda  dos aposentados, façamos pelo menos uma discussão sobre 

isso. Não dá para defender alguns pontos  só pela representação. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim. É só pedir para 

imprimir na pauta a tempo. 
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MARIA DE FÁTIMA - Então, tudo bem. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Adicionalmente, em relação 

ao CNSS, uma das tarefas de que a Presidência ficou incumbida foi a questão do 

boletim, aquela sugestão que foi aqui apresentada e aprovada no sentido de haja um 

boletim orgânico relativo à seguridade social. Sobre o assunto o Dr. Moroni tem 

esclarecimentos a fazer. 

  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Semana passada, eu e a Maria Luíza, 

Secretária Executiva do CNSS, nos reunimos para discutir algumas coisas sobre o 

boletim e apresentarmos uma proposta mínima. Nessa reunião, resolvemos que 

inicialmente vamos construir essa proposta e trazer para os Conselhos respectivos. 

 Estávamos preocupados com a questão da periodicidade e com o caráter 

do boletim. Por exemplo, se ele vai manifestar só as posições oficiais dos Conselhos ou 

se vai ser um espaço onde algum algum Conselheiro, se quiser escrever algum artigo, 

possa fazê-lo. Qual o caráter e qual a linha editorial desse boletim. Analisamos também a 

questão de como construir um boletim que não seja um caderno ou uma revista, que ao 

mesmo tempo seja alguma coisa de conteúdo acessível, ou seja, quem que estiver “por 

fora” do tema ao ler boletim conseguirá lê-lo e entendê-lo. Então, tratamos de algumas 

questões. Foi um papo inicial. Marcamos para o dia 13 de dezembro uma primeira 

reunião com os outros Conselhos envolvidos na questão da área de saúde, de 

previdência, da seguridade social e o CNSS, onde estamos pontuando isso. Lá, talvez 

consigamos fechar... 
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 Uma das questões que levantamos é se esse boletim teria um Conselho 

editorial. Caso haja esse Conselho editorial, quem dele faria parte, quem aprovaria as 

matérias que constariam do boletim. Foram vários os pontos e questões que eu e a Maria 

Luíza estudamos, os quais estamos pontuando para os outros Conselhos, a fim de depois 

trazermos para ser aprovado. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só melhorando o 

esclarecimento, devo dizer que a idéia que existe um boletim dos colegiados da 

seguridade, iniciando com o Conselho Nacional de Seguridade Social, com o Conselho 

Nacional de Previdência, com o Conselho de Assistência e com o Conselho de saúde, a 

fim de começarmos a passar para o País a idéia de seguridade prevista na Constituição, 

mas isso  se perdeu. Hoje, existe pouca gente falando sobre o assunto. Sou uma dessas 

pessoas. Tendo-se uma publicação oficial, orgânica da seguridade, deve-se começar a 

vender a idéia de que existe um todo. Não se deve tratar só assuntos de assistência, de 

previdência ou de saúde. Há toda uma lógica estabelecida na Constituição. 

 Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

  

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quero apenas levantar uma 

preocupação quanto ao processo de discussão e elaboração do boletim.  

 Se por um lado considero importante termos um boletim que passe a 

concepção da seguridade social, por outro lado, também, tem-se de reconhecer que 

esses Conselhos têm níveis de discussão diferenciados, trajetória diferenciada, acúmulo 

diferenciado. A minha preocupação é com a comunicação, ou seja, o que pretendemos 

dizer aos destinatários desse boletim. O CNAS estabeleceu uma relação ou está 

construindo uma relação com Conselhos estaduais e municipais, algo que, por exemplo, 
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o Conselho Nacional de Previdência não tem seguridade social. Devemos fazer um 

boletim que em vez de ser um espaço e comunicação efetivo seja um instrumento muito 

formal. Então, não sei como resolver esse problema, porque penso também que não 

podemos para pasteurizar, ou seja, editando  um boletim que apresente todos os 

Conselhos como se eles fossem iguais, porque eles não são iguais. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro. 

  

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Então, não sei se devemos  fazê-lo. 

Quer dizer, se se faz um boletim geral, mas CNAS teria uma outra forma de se 

comunicar, poderemos matar um pouco a nossa dinâmica estando junto numa 

comunicação com os outros Conselhos. Entendo que nosso Conselho tem uma dinâmica 

bastante rica, por isso ele avançou mais do que alguns outros. E não podemos matar a 

riqueza desse processo. É importante termos esse boletim  termos uma certa unidade. 

Contudo, deveríamos ter outro instrumento, não sei se seria uma revista, mas deverá ser 

para não perdermos nossas especificidade, nossa trajetória e a riqueza do nosso 

processo ao estarmos. Não sei muito bem como resolver isso. Temos a preocupação de 

dar essa unidade com a seguridade, sem descaracterizar ou  deixar de passar que esse 

processo e a história de cada Conselho seja conhecidos.  

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito. 

 Tomando as palavras do amigo Célio, com quem já conversei bastante 

sobre o assunto, devo dizer que em princípio estamos encaminhando três linhas de 

comunicação. Uma que seria formal e orgânica, mas que o Conselho vai dar seu recado. 

Quer dizer,  a parte de cada Conselho. Isso é só para dar a idéia de que o Conselho faz 
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parte de um todo, algo que não existe hoje e é muito preocupante. Isso ocorrerá até para 

os Conselhos estaduais e municipais entenderem onde cada um está situado. Então, a 

publicação trará essa informação. Essa será uma coisa que vai ser discutida aqui, 

veremos como inserir esse conteúdo na publicação. 

 Outro ponto – e é sugestão do prezado Célio - é que se tenha a 

comunicação fax-CNAS, através do qual vamos notificar para os Conselhos estaduais e 

até municipais a pauta da próxima reunião e pedir sugestões. Terminada a reunião 

comunicaremos as decisões e pediremos sugestões. Essa dinâmica de comunicação 

será estabelecida de forma muito rápida. O nome é até bem sugestivo, é “fax” para não 

esperar, mandar por sedex, ou utilizar outros papéis. Quando tivermos um assunto 

tratado e decidido como via-resolução remete-se ao boletim, que dará o tratamento 

formal, será  a palavra oficial dos colegiados da seguridade.   

  

 Mais do que isso, existe o terceiro ponto, que são os instrumentos de 

estudos. Há trabalhos realizados sobre benefício eventual ou qualquer outro tema da 

nossa responsabilidade vai compor um caderno de estudos que será distribuído. 

 Então, veja bem, Conselheiro Célio, se não estou enganado, o que 

pensamos foi esse esquema de trabalho, que em princípio atenderá muito bem. Vamos 

começar a fazer para ver o acontece. Onde for preciso um ajuste ou uma modificação 

estaremos tratando com essa extrema preocupação. Temos uma dinâmica muito maior 

do que os demais Conselhos, especialmente em relação ao Conselho de Previdência, 

mas entendemos também que não podemos nos desgarrar do conjunto, se não ficará 

tudo complicado. Entendemos que a montagem dos três instrumentos atenderia, em 

princípio, essa preocupação. 

 Tem a palavra o Conselheiro Célio. 
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - É claro que essa preocupação que a 

Patrícia apresenta é super importante para não empobrecer a qualidade da informação 

pela forma como se apresenta. Não se devemos torná-la simplesmente um papel de 

arquivo, mas uma coisa ágil. Entendo inclusive que esse será um desafio profissional de 

um jornalista que dará um formato dinâmico, agradável, enfim de fácil leitura, etc., 

embora esse boletim tenha o caráter oficial de divulgar resoluções e outros, ou seja, ele 

será um documento relativamente pesado. Vamos estudar uma forma menos pesada 

possível e um pouco mais rica.  

O ponto que pretendia apresentar é que havíamos combinado, enquanto 

se processa negociação com os outros Conselhos, de publicar nosso informe geral, da 

forma com foi feita em Belo Horizonte. Aquele primeiro, inclusive, foi feito pelo Augusto. 

     

 Queria saber em que pé anda a publicação desse material. 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Daqui há pouco 

informaremos.  

 Devo dizer, adicionalmente, que além disso estamos fazendo uma 

intensa divulgação das ações do Conselho - o Colegiado - reuniões ampliadas e que 

estamos ingressando na INTERNET. Daqui mais um dias estaremos com a nossa página 

na INTERNET já dando notícia sobre as ações do Conselho, sobre a questão da 

gratuidade para diminuir o acesso dos lobistas, que é algo superpreocupante. Estamos 

inclusive, com um serviço de informação privilegiado junto á Presidência da República, 

que obviamente tem uma rede de divulgação muito maior que o próprio Ministério. Então, 

encaminhamos o material para o setor de comunicação social do Ministério, que 

encaminha esse material à Presidência da República, para ser divulgado em todos os 
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jornais do País, em rádios e em televisão, que estarão fazendo a divulgação das ações 

do Conselho. Então, estamos tentando fechar uma rede completa para o Conselho dizer 

a que veio.  

 Bom, o Célio fez pergunta sobre a questão do boletim. Há informação de 

que o boletim já está preparado à mesa da Presidência que o examinará 

rapidamente,(Risos.). As prioridades das reuniões deixam-me enlouquecido. Portanto, o 

boletim está à minha mesa e seguramente será apreciado. Como estou vendo que pela 

pauta, vamos terminar a reunião hoje, amanhã, o boletim será examinado. 

 Tem a palavra a Conselheira Maria Barroso. 

     

  

MARIA JOSÉ DE LIMA DE C. BARROSO - Embora contemplada com os 

que me antecederam, considero realmente importante essa publicação conjunta. Foi 

muito boa a sugestão do Célico sobre o fax, mas penso que se poderia adotar outro 

veículo de informação e de estímulo à participação, para que a grande população saiba 

do que o CNAS pretende saber e gosta de saber, como um canal de feed-back, quer 

dizer, o retorno. Considero também extremamente importante um caderno de estudo. 

Mas, além desse fax, poder-se-ia adotar  outro instrumento, talvez com a periodicidade 

bimensal, mas que não se perca também o que já havia sido anteriormente estudado. 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - OK.  

 Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

      

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Só queria dizer que essa 

preocupação quanto à seguridade é extremamente importante. Quero parabenizá-lo mais 

uma vez, apesar de já conhecê-lo. Inclusive, ela já está surtindo efeito nos Conselhos de 
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previdência, que sejam talvez os que tenha um funcionamento dinâmico. Soube que eles 

estão querendo fazer reuniões ampliadas do Conselho de Previdência, o Conselho de 

Saúde já começou a fazê-las. Inclusive a Conselheira Maria Luíza está pretendendo 

participar da reunião de Recife, para ver qual é a dinâmica, como está sendo feito o 

trabalho e outros pontos. Então, penso que a questão de unirmos a seguridade, neste 

momento, é um desafio. Se o pessoal está-se envolvendo na questão, é para colocarmos 

a bola para frente, evidentemente, considerando as preocupações que foram 

apresentadas aqui pela Patrícia. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não estaremos inovando.  A 

proteção social no mundo, na Idade Média, começou com a assistência social, depois 

veio a previdência. Então, podemos voltar àquela época como forma de revigorar algo 

que nos é absolutamente necessário. 

     

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Só para concluir, devo fazer um 

elogio ao nosso Presidente, que além da sua preocupação com a seguridade social tem 

também ligação com a assistência social. Normalmente, fala-se em seguridade social, 

previdência, saúde e assistência, mas o Presidente aglutinou previdência, assistência e 

saúde. A asistência ficou no meio mas já é um caminho. 

 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Daqui a pouco passará para 

a primeira. (Risos.) 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES - Quero apenas acrescentar algo. Como 

ela está comentando, a estratégia de usar reuniões ampliadas nos Estados está sendo 

adotada em alguns Estados. Inclusive, em Santa Catarina o Conselho Estadual de 

Assistência está propondo uma reunião ampliada com os Municípios, Municípios 

diferenciados.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos cobrar royalties. 

(Risos.) 

Vamos avançar até o 12h30min. Está tão boa a reunião e temos quorum 

ainda. 

Vamos passar para o próximo item, que trata dos escritórios do CNAS 

nos Estados.  

Vejam bem. Estamos com algumas preocupações. Falarei sobre o ponto 

de vista do pessoal, para atender logo a minha querida Fátima, que fez elogios a mim, 

então, tenho que devolvê-los. 

Então, começando pelo pessoal, que é uma questão que nos preocupa. 

Como alocar pessoal de forma que não seja discriminado e fique eventualmente numa 

linha de tiro e de eventual corte? Ao mesmo tempo, a preocupação que já se levantou 

aqui, em outra vez, é que se realmente tem sentido ter um escritório do CNAS quando se 

tem um Conselho estadual. A Presidência já abordou isso em outra ocasião. Boa parte do 

pessoal concordou que temos de reforçar nosso braço no Estado, que é o Conselho 

estadual. Vamos ver de que a forma tranqüila e segura se resolve também a questão do 

pessoal, para evitar essa preocupação de quem está pendurado e que por qualquer coisa 

vai sair. Essa é uma coisa que poderá ser resolvida junto ao setor de recursos humanos. 

Temos de mostrar que esse destaque e que essa alocação de pessoas no Conselho 
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estadual não significa que elas estão passíveis de serem descartadas. Não é essa a 

lógica. Esse é o ponto que se quer discutir, ou seja, como o Conselho deverá atuar no 

Estado. Esse é o ponto principal. Entendo, em princípio, que deve ser junto ao Conselho 

estadual. Como resolver a questão do pessoal? Se o Conselho entender que essa lógica 

está correta, vamos envidar esforços para que os servidores não fiquem desprotegidos.  

Temos ainda a questão da quantidade e da qualidade do pessoal.  

Está claro para nós – e à Ana Lígia agradeço pela sugestão - que é 

preciso uma urgente qualificação dessas pessoas nossas representantes até melhorar 

nosso grau de atendimento com relação a processos de registros e de certificados, algo 

que nosso grupo de análise tem reclamado insistentemente.  

Tem a palavra agora a Maria José. 

 

MARIA JOSÉ JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - Tenho-me perguntado 

qual o papel do escritório da SAS nos Estados e o próprio papel do CNAS, porque, por 

exemplo, no meu Estado não há nenhuma comunicação do CNAS com as SAS e nem 

com o Conselho estadual e qualquer informação que solicitamos nunca têm. Entendeu? 

Fico perguntando-me sobre o próprio papel dos escritórios da SAS e do CNAS. Ou eles 

devem realmente ser qualificados e trabalharem em conjunto com os Conselhos 

estaduais ou devem tomar outra atitude.   Então, diretamente ao 

Conselheiro Elizeu pergunto qual seria o papel dos escritórios da SAS nos Estados da 

Federação. 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Em seguida 

trataremos desse ponto. 

 

MARIA JOSÉ DE CALHEIRA L. T. DA SILA - Certo! 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem        a palavra a 

Conselheira Ana Lígia.  

 

 ANA LÍGA GOMES - Essa é também a preocupação da Comissão de 

Normas, exatamente porque vamos continuar utilizando essa representação do CNAS 

nos Estados, como foi chamada, embora seja uma palavra indevida. 

 Temos discutido que essa representação é composta por um pessoal que 

não está treinado adequadamente para essa nova função - vamos chamá-la assim - de 

recebimento dos processos e tal. A equipe de análise tem um levantamento 

impressionante que dá conta um pouco de explicar como existem processo empacados 

no CNAS, porque estão em diligência. Quer dizer, no fluxo normal, quando o processo 

está pronto, corre rapidinho. Entretanto, de cada dez processos que vêm dos Estados 

oito caem em diligência, o que demonstra que a equipe não só não está treinada, mas, as 

vezes, também – e é bom que se reconheça - que a entidade insiste que quer entregar 

um papel e diz que só tem aquele papel. Nem sempre nos é dada a condição de negar e 

de dizer que não dá entrada a pedidos incompletos. As entidades deveriam entender que 

quando entregam algo incompleto surgem mais complicações, demora-se muito mais. 

 Bom, por conta dessa informação da equipe de análise de que em cada 

dez processos pelo menos oito acabam caindo em diligência, vemos que na diligência é 

que os processos acabam demorando mais   no CNAS, os outros    tramitam em paz. 

Realmente, pensamos muito sobre a instalação dos escritórios do CNAS. Penso que 

temos de aprofundar a discussão e tomar uma decisão mais definitiva com vistas a saber 

qual é o papel do CNAS.  
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 Vejam bem. Existem postos no País - e já comentamos sobre isso - como 

no Rio Grande do Sul, onde estive há pouco, o grupo que lá se encontra, segundo 

depoimentos, não dá uma informação esclarecedora sobre os processos e não se 

entendem como o grupo da SAS. Isso prejudica a imagem do CNAS. As pessoas chegam 

a uma porta em que está escrito “CNAS do Rio Grande do Sul”. Para a população aquilo 

é o CNAS. O pessoal não sabe responder as perguntas. Fui até lá representando o 

CNAS, num treinamento de Conselheiros, ocasião em que fizeram bastantes abordagens 

nesse sentido. Não é a primeira vez que escuto isso.  Então, voltando ao que 

discutíamos, o que fazer com esse povo? Vamos treinar esse pessoal para não 

permanecer essa situação e também esclarecer a história da representação? Temos de 

dizer a eles o seguinte: a representação do Conselho é composta de Conselheiros, isso 

aqui não é uma representação de Conselheiros, vamos modificar o nome desse 

escritório.  

 Quero também entender outro ponto. Vejam bem,e se esses 

trabalhadores não ficarem? Tenho pensado numa questão para aprofundarmos, a qual 

apresentei rapidamente na Comissão de Normas. É verdade para nós que será 

interessante que esse braço descentralizado do CNAS nos Estados exista um local para 

receber os processos. Isso será melhor do que a entidade vir até aqui entregar processo, 

embora, hoje, se ela entregar o processo completinho, direitinho será muito melhor para 

ela, pelo que entendi. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Quando fala “aqui” está-se 

referindo à Brasília? 

  

 ANA LÍGIA GOMES - Sim, Brasília. 
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 Bom, esse braço descentralizado precisa entender que a entidade ao 

invés de se deslocar para cá deverá entregar o processo lá, que é algo racional – e não é 

possível que uma entidade tenha que vir à Brasília ou tenha que mandar o processo via 

sedex. Então, se essa representação precisa existir, não seria o caso de instalá-la em 

outro lugar: ou na Secretária, ou no Conselho. Refiro-me ao Conselho porque a entidade, 

pelo art.9, tem de inscrever-se no Conselho municipal. Abordo isso com muito cuidado, 

porque preocupa-me bastante que o Conselho vire burocracia e torne um braço 

administrativo muito inchado nos Conselhos. Ao mesmo tempo, se os Conselhos 

precisam analisar os pedidos de inscrição da entidade, que para solicitar registro tem de 

estar inscrito, não sei se podíamos começar a pensar no assunto, fazendo uma parceria 

Conselho ou um convênio com quem  quer que seja para colocar um pessoal, que seria 

treinado por nós, para receber os processos que viriam para cá. Do ponto de vista desse 

pessoal, esse braço deve existir para isso. A representação do CNAS e sua relação é 

feita, no meu ponto de vista, pelos Conselheiros. Quem responde por esses Conselhos  

são Conselheiros e a presidência. Esse grupo deve ter informações que possam 

esclarecer as pessoas sim, mas não como representantes do CNAS. Essa é uma questão 

complexa. Talvez o braço do CNAS seja uma secretaria executiva.  

 Estamos pensando nisso, porque devemos tomar a decisão definitiva, 

porque aí sim faremos o treinar. Aquele pessoal é muito diferente. No Rio Grande do Sul, 

um agente administrativo, uma economista doméstica e mais auxiliar de alguma coisa 

compõem o grupo. Entenderam minha preocupação? E o povo de lá está zangado com 

isso. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a 

Conselheira Fátima.  
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 MAIRA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Bom. Já que está havendo 

resgates históricos, queria também resgatar a história dessas representações que 

começaram a ser chamadas de braço, depois foram chamadas de “não sei o que lá” e 

terminou como representação.  

 Essas representações, ou braços, ou escritórios administrativos, ou o 

nome que possamos dar, foram poucos discutidos no CNAS. Essa deve ser a primeira 

questão, que discutimos muito pouco. Entendem? Praticamente, foi-nos dito que 

existiriam essas representações. Discutimos muito pouco  

o papel que teriam essas representações no âmbito de cada Estado... 

 A meu ver  ninguém está prestando atenção. 

 

  

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, estou ouvindo 

atentamente, particularmente, por favor... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A meu ver no que está havendo 

hoje na esfera dos servidores nos Estados é reflexo da não discussão no CNAS sobre o 

papel deles nos Estados. Essa é a primeira questão. 

 Segunda questão. Não tendo havido essa discussão no CNAS sobre o 

papel desse pessoal, eles ficaram à deriva, evidentemente. Entendem? Ficaram, 

praticamente, alguns fazendo o que faziam quando eram da extinta LBA. Foi feito, na 

época, um convênio com o CNAS, chamado de “guarda-chuva” e eles faziam esse tipo de 

trabalho. Então, eles dentro da LBA, recebiam o pessoal, recebiam os processos e 

instruíam sobre a tramitação dos mesmo. Evidentemente, com a redistribuição, algumas 
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dessas pessoas ficaram nesses braços ou escritórios, seja o que forem, outros foram 

redistribuídos. Então, alguns não tinham noção do trabalho que iam fazer. Outros ficaram 

sozinhos, como é o caso do Paraná, onde uma funcionária de alto padrão, 

estudiosíssima, estava  fazendo um trabalho a que se submeteu para ajudar, porque o 

pessoal estava com dificuldade em desenvolver quando LBA.  

 O caso do Maranhão é estapafúrdio, onde a funcionária é uma jornalista 

e está fazendo esse trabalho. Ela também foi para lá porque o pessoal começou a ser 

redistribuído, alguém tinha que fazer esse trabalho. Então, aquela jornalista, muito 

gentilmente, foi ajudar a desenvolver o trabalho e lá ficou, “foi ficando”. Isso é serio.  

 Primeiro, o CNAS tem fazer uma autocrítica e discutir o papel dessas 

representações.  

 Segundo, chamar aquele pessoal que está lá solto, sem saber o que 

fazer, desesperado com relação à reforma administrativa e dizer a eles o seguinte: a 

perspectiva nossa é essa, o perfil é esse, e para esse perfil de trabalho precisaremos 

desse perfil de servidores que não pode ser outro.  

 Tenho discutido isso muito com o pessoal dos escritórios, principalmente, 

com alguns deles que me ligam quase  diariamente.  

 Então, precisamos de um de um pessoal com esse perfil, que poderão 

ser os que já estão ou outros. Aí sim discutir quais os outros e como vai ficar a 

representação, porque algumas pessoas não querem passar de jeito algum para os 

Estados por conta da reforma administrativa. Por mais que digamos que eles vão ficar 

protegidos, não podemos dar uma proteção total. Inclusive, já conversei sobre o assunto 

com o Ministro e com o Departamento de Recursos Humanos e com todos os envolvidos. 

É parcial essa cobertura que podemos dar frente à reforma administrativa que está-se 
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passando por aí. Quer dizer, temos também de verificar a questão da opção formal dos 

servidores. Além do perfil do servidor temos que analisar a opção formal.  

 São essas as três questões que devem ser analisadas.  

 Mas devo acrescentar ainda que é urgente que se resolva esse problema, 

porque estamos desgastando alguns servidores com esse tipo de comportamento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Antes de passar a palavra 

para outra Conselheira, devo dizer que evidentemente  tem de haver uma preocupação 

enorme em relação aos servidores, mas o Conselho tem primeiro que decidir o que vai 

fazer no âmbito do Estado, depois deverá fazer o enquadramento dos servidores. Se 

formos condicionar a ação do Conselho à situação dos servidores ficará complicada a 

questão . Já discuti isso, com a minha prezada Conselheira, que está cumprindo seu 

papel com toda a propriedade, competência e veemência, ao defender a categoria que 

está aqui representando. Mas a Presidência entende  que o Conselho poderá considerar 

diferente. A lógica que você apresentou está corretíssima, mas vamos ver primeiro o que 

o Conselho deve ter no âmbito dos Estado: Conselho estadual ou a representação. 

Tomada essa decisão, veremos vamos ver como vamos incorporá-la. Em qualquer 

hipótese que fiquem os servidores, estamos providências nesse sentido para 

urgentemente qualificá-lo. A primeira coisa que fiz no Conselho foi ouvir o grupo de 

análise, onde a coisa estava mais pendente e mais complicada.  

 A abordagem que a Ana Lígia fez foi a mesma de todos os componentes 

do grupo de análise do Conselho, que o fizeram com absoluta propriedade. A maior 

dificuldade decorria da má qualificação de servidores, que, inclusive, na gestão anterior, 

fizeram treinamentos. Mas esses treinamentos precisam ser reforçados. 
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 Então, o ponto principal é delimitar o que vamos fazer: vamos ter 

representação ou vamos usar Conselho estadual. Parece-me um pouco esquisito essa 

coisa do Conselho na sua estrutura, ou seja, haver Conselho nacional, Conselho estadual 

e Conselho municipal e, de repente, implantar uma representação do Conselho no 

Estado. Isso não soa bem.  

 Tem a palavra a Conselheira Deusina. 

  

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Quero também apresentar algo a ser 

pensado. Refiro-me à  experiência que vivemos em Cuiabá. Estava viajando, 

representando a secretaria, reunimos os grupos dos escritórios para falar sobre a atenção 

à pessoa portadora de deficiência. Uma parte da representação do Conselho não 

participou dessa reunião, porque ela não se sente integrando a equipe do escritório. Só 

que, a partir desse ponto, tivemos algumas preocupações, porque a Organização do 

Serviço de Assistência Social está, inclusive, tomando outra cara, outra forma. Vários 

outros itens estão sendo considerados importante. Por isso que algumas entidades ao 

entregar o material para solicitar o registro, se ela considera que aquela primeira análise 

não contemplou, terá o direito de dizer que o processo seja  julgado em Brasília. As 

entidades também estão querendo fazer ver a sua estrutura e funcionamento e propor 

mudanças, porque uma série de critérios não tem nada a ver com a realidade atual. 

Então, a meu ver, dentro de um desenho institucional, onde o Conselho atua junto com o 

Executivo, ou seja, junto com a Secretaria de  

Assistência Social, no âmbito estadual, talvez ele devesse estar atuando junto com o 

Executivo da União naquela instância e não exatamente na esfera estadual ou municipal, 

porque também sou usuária no Distrito Federal e quando me dirijo à Secretaria de 

Assistência Social do Estado verifico que ela demanda para seu usuário uma série de 
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critérios que não são os mesmos do Conselho Nacional. Então, é muito complicada a 

situação. Como usuária do  Distrito Federal não consigo acessar a secretaria, porque os 

critérios são diferentes, a estrutura existe ou não. Existe a questão da vinculação 

enquanto empregado. A meu ver devemos fazer  um desenho que estabeleça o papel do 

Conselho na sede da União. Esse papel deverá ou não ser reproduzido no Estado para 

facilitar a consulta pelo usuário. Misturar instâncias administrativas com critérios e 

propostas diferenciados é mais um apêndice muito mais difícil de administrar. Mas, uma 

vez que estiver existindo um braço administrativo do Conselho atuando nos Estados ele 

deverá estar em consonância com o escritório, que ao meu ver deve ser a reprodução da 

SAES nas suas competências e todos discursando a mesma coisa, senão vamos ficar 

com gente recebendo registros de entidades, pessoas que não sabem exatamente o que 

é a entidade, o que faz, o que é serviço. Ou seja, pessoas que não têm compromisso 

com o todo. Penso que poderíamos fazer o desenho necessário para o futuro...  

 

PATRICIA SOUZA DE MARCO - ... De qualificação... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso é posterior. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mudou-se totalmente o rumo da 

discussão. A qualificação vem depois. A discussão tem de ser feita agora. O que fazer 

com esse pessoal? Não dá para manter essa estrutura. Mudou-se o eixo. Não devemos 

discutir agora a qualificação. Esse pessoal tem de ser vinculado, não sei de 

administrativamente ou não, mas em termos de concepção nossa, o pessoal que 

permanecer será apoio do Conselho estadual. Ele é vinculado à secretaria estadual que 

pode ter uma comunicação, podemos definir isso, mas ele é apoio do Conselho estadual, 
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na perspectiva de agente fortalecer os Conselhos estaduais. Do jeito como se apresenta 

aqui não há como arrumar para esse pessoal. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - OK. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Presidente, queria uma 

informação. 

Essa composição dos escritórios do CNAS foi solicitado pelo CNAS ou foi 

a SAS, antigas LBAs, que a propuseram? Quero saber se foram aceitas, se são pagas 

pela ex-LBA. Como funciona isso? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pediria que alguém me 

ajudasse, porque efetivamente não sei como a coisa funciona. 

 

MARIA JOSÉ CALHEIRA L.T. DA SILVA - É aquilo que a Fátima disse. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só herdei. 

Por favor, Fátima.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho conhecimento da história 

porque acompanhei a redistribuição dos servidores da LBA.  

Quando foi criado o convênio guarda-chuva determinadas estabeleceu-se 

que equipes fariam não só o recebimento do material, mas, também, o acompanhamento, 

a prestação de informações. Ou seja, a entidade chega àquele local e sai dele munida de 

todas as informações: como montar um processo, quais são as condições para ser 



 

 87 de 325 

montado esse processo, etc., depois analisar se esse processo estava correto e dar um 

parecer. Isso é o que o pessoal deveria fazer. Inclusive, estiveram no interior fazendo 

reuniões com grupos de entidades para discutir o assunto e para facilitar o trabalho, etc., 

isso na extinta LBA.  

Quando houve a extinção da LBA e transferência para a SAS, o CNAS 

não aceitou que a SAS fizesse esse trabalho. A Dra. Lúcia Vânia também entendeu que 

esse trabalho deveria ser feito no âmbito dos Conselhos estaduais, com os servidores 

estaduais e que a SAS não tinha muito a ver com isso. Mas, na realidade, foram criados 

esses escritórios sem uma discussão prévia. Invés de ter feito uma análise do projeto 

guarda-chuva, verificando o que seria aproveitável, diante  da nova realidade, sem o 

projeto guarda-chuva e sem a LBA, deveriam estudar o que fariam. O certo é que na 

redistribuição já veio pronto que determinados servidores ficariam na SAS e 

determinados servidores vão ficar no CNAS.  

Não entendi o procedimento. Procurei a Celina, que me disse que foi 

requisitada pela presidência do CNAS - é uma pena que a Marlova não esteja aqui – 

representações do Conselho nos Estados. Essas representações, portanto, seriam no 

âmbito de cada Estado e que dariam uma prioridade ao pessoal que estaria trabalhando 

no projeto guarda-chuva. Entretanto,  pessoas, como a Maurem  e a Edna, a última do 

Maranhão, as  quais mencionei, foram as que mais pediram para não ficarem ligadas ao 

CNAS, mesmo porque elas entendiam que deveriam ser ligadas aos Conselhos, etc., 

mas não seriam elas. Por exemplo, a Maurem tem um perfil diferente, como disse a 

Deusina, no Paraná, ela participa das reuniões da SAS, discute, etc. Entretanto, quando 

se trata de infra-estrutura a situação é complicada, porque ela não pode usar o telefone e 

outros pertences da SAS e ao mesmo tempo não tem infra-estrutura dada pela 

secretaria, em Curitiba. Ela até tem usado esses objetos, mais isso ocorre por conta da 
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ligação pessoal que tem. Entretanto,  houve um informe de que saiu um documentado 

unificado da SAS e do CNAS dizendo que o segundo poderia utilizar a infra-estrutura do 

primeiro. A situação já melhorou muito. Contudo, de vez em quando surge uma 

informação diversificado. Por exemplo, os pontos eram assinados pela representante na 

SAS no Estado. De repente, veio uma informação levada daqui de que o ponto teria de 

ser assinado pelo secretário executivo. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Esse já é um 

detalhe administrativo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Só estou querendo dizer que esse 

pessoal nesse nível de complicação. Foi essa a história de como os servidores chegaram 

a essas representações. 

Respondi a questão?  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - O CNAS já assume 

responsabilidade muito grande, quando sai uma publicação dessas: Ministério da 

Previdência, Conselho Nacional de Assistência Social. A relação de servidores com 

Estados tão bem contemplados, como o do Ceará, com cinco membros, ou seja, quatro 

assistentes sociais e um assistente administrativo. Essa posição precisa ser revista... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro! 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - ...além do treinamento, que já foi 

tão dito. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a 

Conselheira Fernanda. 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Ia falar uma coisa, mas já vou falar 

outra, depois do que ouvi. Não conhecia muito bem essa história da representação do 

CNAS. A fala da Fátima elucidou-me um pouco. Vou falar do caso particular do meu 

Estado. Não sei e ele pode servir para outros. Penso que essa pessoa que lá está teria 

muito mais aproveitamento e envolvimento nesse trabalho se ela estivesse na Secretaria 

Executiva do Conselho Estadual não lotada, somente fisicamente com estrutura para 

usar, para poder ser um ponto de referência para quem  lá chegar já procurá-la. As 

entidades procuram o Conselho para os outros encaminhamentos. Então, elas 

procurariam o Conselho também para esse encaminhamento do processo. Estou falando 

lá, porque trabalhamos no mesmo prédio da SAS. O Conselho é no mesmo prédio, 

tornando mais fácil estar integrado no trabalho das equipes.  

Quanto à lotação não há o que se discutir. Que dizer, não há menor 

possibilidade de uma pessoa estar lotada ou à disposição do Estado. Com certeza 

nenhuma aceitaria isso. Digo isso, porque durante um processo de transição ninguém 

quis ficar nos Estados. Então seria uma questão apenas de designar a função. Foi 

levantado aqui que a pessoa está alijada do processo, não tem processo, não tem patrão, 

não pode usar o telefone, não tem estrutura e se tiver de fazer uma viagem para ir a 

determinado Município não poderá ir. Então, se ela estiver no Conselho de Assistência, 

acredito que ela teria mais mobilidade. Agora, preocupa-me muito a função dessa 

pessoa. Ou o CNAS delimita muito bem e deixa claro isso para a sociedade como um 
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todo ou a situação ficará complicada. Antes de discutir a locação teria de se discutir a 

função.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro. 

Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Voltarei às perguntas iniciais. Quer dizer, para o 

CNAS é necessário o recebimento descentralizado dos processos. Essa é a primeira 

pergunta. Se assim for - e o raciocínio é um pouco ao contrário - o que fazer com os 

servidores que estão lesos, todos soltos Risos.). O CNAS precisa continuar o trabalho. O 

Conselho tinha um convênio com a LBA, que fazia o recebimento descentralizado. Depois 

criou-se  SAS, enrolou o meio de campo. A SAS não se prontificou o mesmo trabalho - 

não vou entra no mérito dessa questão - por isso encontrou-se uma solução. Se o CNAS 

precisa e considera importante continuar com esse recebimento descentralizado, vamos 

discutir onde será realizado. Entretanto, antes de tudo, tem de haver um entendimento 

claro que esse é um problema, a rigor, do CNAS, não é um problema do Conselho 

estadual. Quando eu pensava na questão do Conselho municipal, pretendia racionalizar, 

mas isso não daria certo, porque o Conselho municipal é só o município e as entidades 

estão em todos os municípios. Lembrava-me de que o Conselho municipal deve ter uma 

estrutura para receber inscrição de entidades. Pensava se daria para juntar essas 

estruturas.  

Então, quando se apresenta a proposta do Conselho estadual – e não 

sou contrária a caminhar com ela - devemos ter um entendimento claro de que não é 

competência do Conselho estadual receber os processos do CNAS. O pessoal dá 

entrada lá a processos para receber certificados, registros e isenções de tributos federais, 



 

 91 de 325 

que são competência apenas do CNAS, algo que não pode ser passado para os Estados. 

Para isso, precisa de um requisito para a entidade poder dar entrada no registro e se 

houver um Conselho municipal funcionando – não se trata de Conselho estadual, nesse 

sentido o art.9º - terá de estar inscrita no Conselho municipal. Mas onde quer que formos 

inserir isso temos que ter essa compreensão de que se trata de entidades que estão 

querendo ter acesso aos recursos ou às isenções de tributos federais, por isso estão 

entrando com um processo de forma descentralizada em alguns Estados.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A minha prezada Marlova, 

depois de seis meses de licença está retornando. A discussão é no sentido de que 

instalaremos escritórios estaduais.  Quer acrescentar alguma coisa à discussão? Estou 

sentindo que hoje, particularmente nesse tema, talvez haja uma proposta de como 

resolver a questão. Estamos levantando suposições.  

Passarei a palavra à Marlova para saber como ela vê essa situação, mas 

gostaria que o Conselho tomasse uma decisão ou que se propusesse reunir 

representantes de Estados com servidores de municípios e fizessem uma proposta 

concreta para que o CNAS examinasse. Ou seja, é preciso ter essa representação? Em 

que nível? Fico muito preocupado com isso. Não passa pela minha lógica, talvez curta 

demais, ter o Conselho nacional, ter o Conselho estadual, ter o Conselho municipal na 

própria capital, inclusive, e, de repente, instalar uma representação do CNAS também na 

capital. Ficará complicada a situação. Não tínhamos os Conselhos estaduais, embora 

ainda não tenhamos todos. Ou melhor, temos todos instalados, mas nem todos estão 

funcionando...   

 



 

 92 de 325 

ANA LÍGIA GOMES - Devemos chamar a instituição de diretório de 

recebimento de processos, porque isso é o que se está propondo. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo Bem. Só assim o 

chamei porque aqui está escrito “representação”, embora esse um nome com o qual não 

concordo. 

Gostaria que o Conselho apresentasse uma proposta concreta. E, 

realmente, o Conselho precisa dessa representação no âmbito dos Estados. Penso que 

essa primeira grande questão. Se sim, será agregado ao Conselho estadual, à SAS ou ao 

um Conselho municipal na Capital? Se a solução for por exemplo que junte a 

representação à SAS, podemos voltar à discussão não há nenhuma proibição quanto a 

rediscutir o assunto. Mas gostaria que o Conselho tivesse uma proposta balizada e bem 

informada para que tenhamos um rumo. Preocupa-me a idéia de representação ou desse 

balcão de recebimento. 

Tem a palavra a Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVICTH - Bom-dia a todos. 

Vamos fazer correções, Presidente, porque não foram seis meses o 

prazo de afastamento.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É porque a saudade é 

grande. (Risos.) 

 

MARLOVA JOVCHELOVICTH - O tempo afetivo que contou e não o 

tempo real. 
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Houve a discussão da representação inúmeras outras vezes e tenho uma 

posição fechada sobre isso. Entendo que o CNAS tem de ter escritórios de representação 

nos Estados. Já fizemos essa discussão inúmeras outras vezes, quando ficou claro que 

quem representa o Conselho são os Conselheiros, não são os funcionários do Conselho. 

Durante os meus dois anos de gestão esse sempre foi um ponto muito fechado, ou seja, 

nunca mandamos ninguém que não fosse do Conselho representá-lo. O Conselho 

sempre é representado pelo Presidente, pelo vice-Presidente ou por Conselheiros. 

Entretanto, o Conselho tem uma função executiva que lhe é conferida por lei e que deve 

ser exercida de forma descentralizada, enquanto a Comissão de Normas não avançar, 

por todas as dificuldades que temos no sentido de descentralizar parte da verificação e 

do estudo. A concessão do certificado de filantropia e do registro em sim nunca poderão 

ser descentralizados, porque enquanto envolver a renúncia fiscal, ela partirá de um órgão 

federal. Então, o CNAS não vai ter que repassar uma competência que lhe foi conferida 

legalmente para Estados e Municípios, exceto se a lei for mudada. Isso implicaria 

mudança na LOAS. Mas como a mudança na LOAS em relação à concessão de 

certificado e do registro não estão em pauta, o CNAS tem de ter representação nos 

Estados, podendo outro nome, já que o apresentado gera confusão, podem ser revistas 

as atividades. Como disse, o CNAS deverá ter alguém lá recebendo os processo e que 

dando orientação sobre como fazer esse processos, enquanto permanecer conosco a 

tarefa de conceder os registros dos certificados. Essa é uma atribuição do Conselho. 

Somos o único Conselho que tem essa característica de ter nos Estados alguém que faça 

isso, porque somos o único com funções executivas. Realmente, no primeiro ano, quando 

assumimos o Conselho, na gestão da Aspázia essa era uma discussão que nos povoava 

a cabeça o tempo todo. Como um Conselho, que é deliberativo, que delibera sobre a 

política nacional de assistência social vai lidar com essas funções executivas? Contudo, 
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as funções executivas são atribuição legal. Então,  a questão de decidir se queremos ou 

não ter os escritórios -  cujos nomes, repito, podem ser trocados - é anterior e é legal, 

está na LOAS, essas são duas coisas que não podem ser desfalcadas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguém mais se inscreveu? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A FEREIRA - Estou sabendo que vários desses 

servidores foram mandaram para a Secretaria Executiva seus posicionamentos sobre 

esses escritórios. Não sei se a Secretaria Executiva tem esses documentos, um deles 

inclusive, cheguei a lei. Então, penso que o eles têm levantado é que realmente o que 

estão fazendo hoje, Marlova, não dá mais para ter um peso de haver representação do 

CNAS no âmbito do Estado. Inclusive, porque eles levantaram uma questão , que me 

parecem que foi uma das duas Marias Josés apresentou, ou seja, é mais para a 

entidade. Existem entidades que vêm à Brasília dar entrada nos processos, a entidades 

mais “vivas”. Realmente, o pessoal está apenas recebendo o material e quando lhes é 

solicitada alguma informação eles  dão outra informação. E esse não é só o problema de 

eles estarem qualificados ou não, mas é também problema de entrosamento e de 

entendimento.  

Outra questão é que esse pessoal fica muito tempo sem receber 

orientação, que já mencionei. Portanto, diante dessa realidade, proporia algo talvez mais 

efetivo e mais claro. Proporia fazer reuniões com esse pessoal. Vejam bem, esse pessoal 

ficou mais de um ano à disposição do CNAS, fazendo o trabalho do CNAS. Muitos deles 

não querendo ficar, pois pretendiam ir para outros órgãos ou para SAS, alguns deles 

estavam integrados ao trabalho da SAS.  
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Por essas razões proporia chamar esses servidores, talvez, aí com o 

posicionamento do CNAS e ver a opinião deles frente à prática que tiverem. São 

servidores que têm anos de experiência nessa área, inclusive, no que tange à 

documentação. Se esse pessoal  está trabalhando incorretamente ou não, não sei por 

quê. Contudo, entendo que eles devem ser ouvidos. Pelo que tenho sentido, o 

posicionamento deles é contrário à continuação dessa situação. 

 A Marlova está abordando a questão especificamente nossa. Pergunto-

lhe então: precisamos de um representante, ou como disse a companheira representante 

dos Estados, isso poderia ser feito pelo Estado, por um funcionário federal ou estadual? 

Talvez fosse até melhor com funcionário estadual. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Ana Lígia. 

  

 ANA LÍGIA GOMES - Volto a dizer, vai ficar difícil compreendermos um 

ao outro enquanto estivermos falando sobre outros pontos.  

 Estamos discutindo sobre setor de recebimento de processo. Fica-se a 

toda hora falando sobre representação. Assim não nos entendemos. Podíamos limpar 

pelo menos isso. Passaríamos a chamar o local de setor de recebimento de processos. É 

importante para as entidades que o CNAS tenha esse setor descentralizado em cada 

Estado para que elas possam ter quem procurar para dar entrada no processo e para 

receber orientação. Senão, a entrega ficará centralizada em Brasília. Se assim for, onde e 

com quem? Senão, pensarei o contrário? Qual o melhor local para o funcionamento 

desse setor e com quem? Discute-se se esse setor poderia ficar no Conselho estadual ou 

poderia ficar na secretaria de Estado e com quem vai estar? Se não esclarecermos isso, 

vou fazer uma discussão na perspectiva contrária, ou seja, como aproveitar quem está lá. 
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Depois, pensarei nisso. Tenho de ter isso claro, senão, como vou reunir-me com esse 

pessoal?  

 Está posto que vou ter um setor de recebimento lá. Onde é que vou 

instalá-lo. Vou pensar com quem. Posso negociar com a secretária. Pretendo saber com 

o pessoal ligado à SAS quem posso aproveitar, quem está disposto a realizado. Há 

indicações de que existem pessoas que estão aborrecidas com esse trabalho e não está 

mais disposto a desenvolvê-lo. 

     

 MARLOVA JOVCHELOVICTH - Deve-se aproveitar melhor os 

profissionais, porque, como a Fátima disse, os profissionais aqui estão sendo 

desperdiçado numa tarefa administrativas quando poderiam ser encaminhados para outro 

setor mais importante. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fazendo um adendo ao que 

a Marlova disse, devo dizer que o fato de termos essa competência de receber 

processos, não sei se necessariamente implica ter balcões lá por conta do Conselho. 

Entendeu Marlova? Acho que isso pode ser estudado. Veja bem. Houve treinamento - e 

isso já foi dito antes de você chegar - inclusive neste ano. Ainda assim, o dado que se 

está levantando é que 80% dos processos que chegam dos Estados, ou que passam por 

nossos balcões nos Estados, entram em diligência. A despeito da qualificação do 

treinamento feito, ainda assim, está havendo uma margem fantástica de diligência. Quer 

dizer, há um problema claro de orientação e de qualificação, o pessoal ainda precisa ser 

recuperado. O que estou tentando resgatar é que efetivamente ter esse nosso escritório 

ou nosso balcão nos Estados, em função dos vários problemas, foi registrado pela 
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representante dos trabalhadores sobre o desinteresse de muitos deles em não continuar 

nesse processo, inclusive esse.  

 Continuo pensando que essa discussão tem de ser aprofundada, porque 

a tarefa é uma atribuição legal, não há dúvida quanto a isso, mas precisamos executá-las 

diretamente no Estado. Essa é a questão que se apresenta em seguida. Há outras 

formas? Vamos estudar. foi dito aqui que já se discutiu isso com a SAS antes. Podemos 

reabrir essa discussão. Pode-se utilizar o Conselho estadual? Vejo com preocupação 

esse chamado escritório de representação no Estado. O.k.? 

  

NÃO IDENTIFICADA - Também foi verificado é que a entidade entrega o 

processo lá, o qual é recebido. Mas, depois, naquele mesmo local, ela não está 

conseguindo obter informações quanto ao processo dela... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - São vários os problemas. 

São inúmeros os problemas. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Então, se estivermos imaginando a 

representação para resolver o problema da proximidade com as organizações, devo dizer 

que elas não estão tendo informações seguidas, no momento seguinte. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - E há mais um detalhe. 

Como a sede da Capital do País e o Parlamento estão aqui, inclusive, as altas autoridade 

federais e os Parlamentares preferem acionar o Deputado da sua região e esse, via 

Parlamento, faz o contado. Quer dizer, fica confusa a situação. Há uma lista permanente. 

E a despeito de não haver mais processo novo na fila, algo que amenizou 
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fantasticamente a situação, mas ainda assim, existem as diligências, que estão sendo 

cobradas. E em muitos casos o processo está ainda no Estado, embora esteja em 

diligência. Há uma dificuldade enorme de se entender isso.  

Estou admitindo que uma recepção pura e simples do material, com uma 

listinha estabelecida e bem clara, enviada para cá. Pelo menos enquanto não se mexe na 

LOAS essa seria a solução ideal, porque está muito confusa essa atuação.  

Tem a palavra agora a Conselheira ... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Gostaria apenas de confirmar o 

que você está dizendo. Está acontecendo que mesmo com uma representação de cinco 

pessoas ainda é preciso que as entidades busquem os senadores para virem intermediar 

junto aos CNAS a devolução de algum processo ou de alguma coisa.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a 

Conselheira Patrícia. 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Penso que não vamos resolver essa 

questão aqui, embora a discussão feita contribui muito para termos uma dimensão da 

complexidade do problema e da necessidade de resolvê-lo. Então, quero reafirmar a 

proposta de criar um grupo que pense uma proposta. Poderia tirar daqui uma comissão, 

um grupo de trabalho do CNAS. Entendo que seria importante a apresentação  das 

entidades, da SAS, dos representantes dos municípios e dos servidores. Esse grupo de 

trabalho ouviria então vários segmentos e traria uma proposta-solução. Quer dizer, essa 

comissão vai discutir com o FONSEAS e com Conselhos estaduais. A comissão vai 

definir sua forma de trabalhar. Então, a comissão vai examinar os segmentos que estão 
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diretamente ligados ao assunto, dar-se-ia um prazo de trinta dias, sei lá qual for, para que 

o grupo, ouvidos todos os segmentos, traga uma proposta. Senão não vamos sair daqui.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiros, para 

encerrarmos a reunião, a proposta da Conselheira Patrícia, se entendi bem, é a seguinte: 

uma comissão composta por representantes dos Estados, dos servidores, pelo a SAS e 

uma entidade - ou um segmento de entidade - quatro pessoas, penso que está de bom 

tamanho para que faça uma proposta de como encaminhar a situação dos escritórios. Ou 

seja, mantém-se, não mantém, de que forma. A partir daí tomaremos as providência 

decorrentes. 

Há alguma contraproposta? (Pausa.) 

Aprovada. 

Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira Fernanda, a senhora acaba de ser  

integrada a uma comissão... (Risos.) 

 

PATRÍCIA SOUSA MARCO -  Será uma comissão rápida para resolver o 

problema. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, a 

Conselheira Patrícia propôs a constituição de uma comissão com as representações 

Estado, da SAS, dos servidores e uma sociedade civil para examinar essa questão 

rapidamente e apresentar uma proposta ao Conselho, ou seja, se mantém, não mantém, 

a partir daí tomaremos as providências. 
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FERNANDA BORNHAUSEM - O que posso fazer antes de sentar numa 

comissão como essa, sem dados nenhum, é, no próximo dia 5, quando terei reunião com 

os Secretários, para perguntar o que está acontecendo em cada Estado e depois trazer 

para a plenária uma posição.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A representação do Estado 

é indispensável.  

 

MARLOVA JOVCHELOVICTH - Estávamos conversando, desculpem-me, 

mas vou encampar a proposta da Ana Lígia. Penso que deveríamos deixar para a 

Comissão de Normas definir isso, porque lá estão lidando com os processos, estão em 

contato com a ponto, ela consulta os interessados.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Veja, a Comissão de 

Normas é só um dos aspectos dessa questão.  

 

MARLOVA JOVCHELOVICTH - Sim, mas entendo que o grupo de 

normas... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas, por exemplo, a 

manutenção ou não do escritório e suas implicações têm outro desdobramento... 

 

MARLOVA JOVCHELOVICTH - Sim, mas o Grupo de Normas pode 

consultar todo mundo. 

 



 

 101 de 325 

ANA LÍGIA GOMES - Concordo.  

  

MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Existem outras implicações não 

só quanto à questão de normas. Não concordo com isso, continuo pensando que a 

Patrícia tem razão. Concordo com ela, porque podem dizer que a Comissão de Normas 

também poderá participar do grupo. Contudo, deve existir outro grupo para cuidar do 

assunto, porque são muitas interfaces na questão. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, 

permita-me dizer que a idéia é que importante que a representação do Estado se 

manifeste. Quer dizer, como está acontecendo isso nos Estados. Haverá a reunião dos 

FONSEAS, que considero o fórum super adequado para saber como está ocorrendo isso. 

Uma representação da sociedade civil vai ver o que está acontecendo com a sociedade 

civil em relação a esse atendimento. Então, do ponto de vista dessa idéia, entendo -  e 

isso foi votado aqui - extrapola apenas a questão das normas.  Deve-se reunir todos os 

interessados e dizer que levantou determinado ponto, votar e concluir. É algo super 

rápido. O.k.? Mantém-se a decisão? 

Bom. A votação que foi feita estabeleceu que deveriam se reunir os 

representantes dos Estados, os representantes dos servidores, SAS e um membro da 

entidade. 

Qual o membro da sociedade civil que se candidata a participar? (Pausa.) 

Candidatou a Conselheira Maria Barroso. O.k.? 

Então, está constituída uma comissão. Cada uma ausculta sua base, o 

seu raio de ação e numa reunião resolve o isso. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A BARROSO - Inclusive, vou pedir os 

documentos que as pessoas interessadas já escreveram sobre isso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - OK.? 

Vamos então suspender a reunião e retornaremos às 15 horas. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Antes de retomarmos a 

pauta, quero fazer dois registros: o primeiro, que nossa colega Ana Maria assumiu a 

Coordenação Nacional da UNEDEF. O Conselho registra com louvor mais essa 

incumbência dada à distinta Conselheira. O segundo é a presença da Conselheira 

suplente Nilzarete Margarida, da ABRA, que é suplente da Ana Maria. Vamos registrar 

que também o Dr. Marcelo, o dono da casa, está presente a esta reunião. Ele tanto confia 

no restante do Conselho que entregou a casa para nós. 

Pergunto se podemos começar a reunião desta tarde com o exame da 

norma operacional básica. Alguma consideração sobre a proposta da Presidência? 

(Pausa) 

Muito bem, está sob exame a norma operacional básica. Alguém quer 

prestar esclarecimento adicional ou solicitar algum? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Poderíamos analisá-la amanhã de 

manhã, porque hoje temos pouco tempo. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro Célio propõe 

que deixemos a norma operacional básica para amanhã de manhã. Supõe-se que assim 

teremos mais tempo para leitura; supõe-se. A prática, infelizmente, não tem sido essa. 

Quanto ao restante da pauta, tenho a tranqüilidade de dizer a todos que a encerraremos 

esta tarde, sem maiores problemas. Analisamos 10 itens na parte da manhã, sem 

sofreguidão.  

Em exame a proposta do Conselheiro Célio. Estou colocando em 

apreciação a fim de que os Conselheiros se manifestem. (Pausa) 

Deixamos a norma para o final da pauta? (Pausa) 
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Muito bem. 

Item 11: Informe das comissões. 

Consulto os Srs. coordenadores de comissões se têm informações a 

prestar ao Colegiado. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Vamos colocar a norma operacional básica 

para o final da pauta ou para amanhã de manhã? Creio que precisamos decidir porque se 

começarmos a discuti-la às 5 horas da tarde... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não. Falei final de pauta, 

mas se der tempo de discuti-la hoje, tudo bem. Se não, fica para amanhã. Há previsão 

para dois dias de reunião. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Penso que deve ser discutida agora. Se formos 

votar a proposta do Conselheiro Célio, que fique já decidido que será amanhã. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos supor que 

terminemos até as 16 horas a pauta que temos. No final da pauta, podemos decidir se 

fazemos hoje ou amanhã; assim não teremos pressões. 

Srs. coordenadores das comissões: Fátima, Ana Lígia e Patrícia. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Gostaria de colocar que vou me retirar da Comissão 

de Financiamento. Não mais integrarei a comissão. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há decisão da reunião 

anterior segundo a qual todos os Conselheiros têm que participar de alguma comissão. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Verei qual delas passarei a integrar. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veremos isso logo em 

seguida. A coordenadora que está presente tem algo a manifestar sobre sua 

coordenação? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Vou dar alguns informes gerais da comissão, que 

teve uma reunião ontem. É importante que o pessoal complete essas informações com 

questões outras que foram encaminhadas na última reunião. 

Como é do conhecimento de todos, a Comissão de Normas elaborou 

uma relação de questões que deveriam ser solucionadas para que, a partir daí, se 

aprofundassem estudos e se tentasse consolidar a legislação e levantar alternativas de 

lei reguladora que fosse ao encontro da LOAS e das discussões que temos empreendido 

no campo da relação público-privada na Assistência Social. 

A comissão solicitou estudo jurídico de toda a legislação nessa área e, a 

partir de um roteiro básico feito pela comissão, respostas a questões importantes, por 

exemplo, sobre o âmbito de competência do Conselho Nacional de Assistência Social 

para normatizar esse assunto. Esse estudo foi solicitado à Consultoria Jurídica do 

Ministério e à Assessoria jurídica do Conselho Federal de Serviço Social, entidade que 

represento. Essa assessoria fez um trabalho bastante preliminar. É uma colcha de 

retalhos tão ampla e tão absolutamente complexa que nossa assessora nos dizia, assim 

como a assessora jurídica do Ministério da Previdência, que é um estudo de muito fôlego, 
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um trabalho extenso de pesquisa. Quando se pensa que se dominou a legislação, 

aparece um decreto ou um projeto de lei, enfim, algo que foi construído dessa forma, 

pontualmente, casuisticamente, ao longo de todo esse tempo. Já teremos em mãos esse 

trabalho preliminar do Conselho Federal de Assistência Social a partir da semana que 

vem e, a título de colaboração, entregar ao Ministério da Previdência. Há uma advogada 

encarregada na Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência que ficou de 

estabelecer um prazo para o trabalho dela, porque, de fato, é um trabalho de muito 

fôlego, a pesquisa em legislação extensa. É um estudo que requer muito cuidado porque 

não é passível dar parecer com base em legislação básica ou meia dúzia de leis. Ou se 

levanta tudo ou será sempre parcial.  

Nós da Comissão de Normas que estamos lidando com isso, pensamos 

que quando se deixa de se tratar de algum ponto, o parecer já se torna parcial. Isso é 

fundamental para começarmos a trabalhar no sentido de se evitarem necessidades como 

essas de lobby, enfim, legítimas, de se procurar o Ministro Reinhold Stephanes e se 

construírem projetos de lei mudando a Lei 8.212, como sempre, nesse campo. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Peço licença à Ana Lígia para dar um 

aparte sobre o projeto de lei do Deputado Nelson Marchesan. Ele procurou o Conselho, 

me procurou, o Ranieri deu um parecer sobre isso, e decidimos, na época, encaminhar o 

assunto para o Instituto Nacional de Seguridade Social porque havia uma pendência com 

o pessoal do INSS com relação a uma norma que não podia se sobrepor à lei. Não me 

lembro o número da norma, acho que é a 813, que tem relação com a Lei 8.212. Depois 

quero fazer um relato sobre isso, como ele procurou o Conselho, o que aconteceu. Li na 

Ata da reunião passada que ele procurou o Conselho e disseram que não havia 



 

 107 de 325 

procurado. Mas ele procurou e nós tínhamos esse parecer do Ranieri e de nossa equipe 

de análise. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Continuando. Esse estudo jurídico é um dos pontos 

fundamentais para podermos nos mexer nessa comissão. 

Outro ponto é um estudo que nos dê subsídios a fim de que o CNAS 

regulamente o artigo 3º da lei que trata do que se consideram entidades de assistência 

social; e o artigo 9º, que diz que entidade deve se inscrever no Conselho municipal e 

depois pedir registro aqui. Entendemos que era importante ter um estudo sobre esses 

dois artigos. A Comissão de Normas tem experiência bastante rica nos últimos tempos 

sobre como essa discussão é importante. O CNAS deve deliberar sobre sua 

compreensão dessa entidade, buscando o maior consenso possível, mesmo sabendo 

que sempre aparece outra entidade ou outra questão que nos leva a refletir mais sobre 

isso. Mas queremos saber de maneira geral qual é o entendimento, principalmente na 

área de defesa de direito e de assessoria, novidades LOAS pós-Constituição, que 

precisam ser mais bem debatidas por nós. 

Nesse sentido, pedimos consultoria que a Presidência do CNAS 

prontamente atendeu, até compreendendo a prioridade e a importância dessa comissão. 

Foi solicitada consultoria ao professor Vicente Faleiros, que já apresentou sua proposta e 

prazo para fazer o trabalho. Depois disso ele ficaria nos assessorando. De posse desses 

subsídios, o CNAS tentaria regulamentar ou dizer sua compreensão sobre entidades de 

assistência social. Quer dizer, quais as suas características, o que nos permite dizer que 

tal entidade tem como função principal a assistência social. Ainda não foi feito o contrato 

de consultoria definitivo com o professor, mas já está tudo certo porque o recurso já foi 

liberado pela Presidência e agora faltam apenas alguns trâmites administrativos; falta o 
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preenchimento da personal history do professor. O Dr. Manoel pode me ajudar com 

relação a isso? 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Isso é o seguinte: como essa pesquisa 

será feita por convênio MPAS/OIT, e a Organização tem uma série de procedimentos, o 

professor tem que preencher formulários para poder assinar o contrato. E isso só está 

dependendo dele. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estamos no encalço dele há 

vários dias já. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Tudo pronto que começar, e ele necessitaria de três 

meses? Se for assim, o professor precisaria começar logo. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - No Ministério, sou o contato com esse 

convênio. O contato dele com o Conselho é o Secretário-Executivo, e estamos 

dependendo da resposta que o Secretário-Executivo promover. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Foi encaminhado esse documento já há 

quase um mês, e ainda não tivemos retorno. Já cobramos três vezes, o professor ficou de 

encaminhar, mas ainda não o fez; ele estava viajando e acredito que o motivo da demora 

seja esse. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Para nossa surpresa, o mais 

difícil era a questão da garantia do recurso, o que conseguimos rapidamente. Agora a 

dificuldade é essa. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Mais dois pedidos: solicitou-se ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social estudo sobre o impacto financeiro da isenção da cota patronal. 

Esse trabalho está indo bem no INSS; está em fase conclusiva. É um trabalho 

importante.  

Juntaríamos tudo isso e traríamos, naturalmente, de forma mais objetiva, 

para as discussões. Vamos socializar os estudos para começarmos a trabalhar. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Esse estudo, claro, terá como base apenas 

as entidades que solicitaram isenção. Depois faremos uma espécie de analogia para 

verificar qual o potencial de entidades que poderão vir a requerer esse beneficio? 

 

ANA LÍGIA GOMES - É uma série de estudos, em vários campos, que 

depois juntaremos e apropriaremos um pouco mais na discussão. 

Outro estudo pedido, e que está mais complicado, é o da Receita 

Federal. Foi encaminhado o primeiro ofício em 25 de setembro e até hoje não tivemos 

resposta. Foi enviado novo ofício com maiores detalhes sobre as informações solicitadas. 

Pensamos, por último, em promover um contato mais pessoal, um contato da 

Presidência, encaminhado pelo Moroni. Sabíamos que seria difícil. É possível até que a 

Receita não tenha muita condição. Solicitamos que aquele órgão levante informações ou 

o que ela tenha sobre essa questão de isenção do imposto de renda das entidades sem 

fins lucrativos e o impacto do enquadramento no regulamento aduaneiro, que é a isenção 
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de pagamento de taxas de importação. Poderíamos conversar mais sobre isso para 

detalhar. Talvez eles não tenham nada na Receita sobre esse assunto, mas nem isso nos 

disseram.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento 

adicional: há alguns contatos paralelos que estou desenvolvendo e percebo que há 

dificuldade absolutamente enorme por causa do cadastro da Receita, que não tem 

caracterizado o que é filantrópico. Esta é a dificuldade que eles têm: saber qual é 

natureza e, a partir daí, dimensionar o que está acontecendo. O cadastro, em termo 

chulo, eles chamam de “bichado”, um cadastro que tem muito lixo. Essa é uma 

informação técnica de quem operou esses cadastros; não é oficial. Tive a oportunidade 

de conversar com pessoa que trabalhou nisso durante bom tempo e colocou que, 

tecnicamente, essa é a principal dificuldade. Como limpar o cadastro, porque há bom 

tempo não são renovados os CGC’s com relação a essas entidades e houve um acúmulo 

enorme. Há estudo que mostra quase 300 mil entidades, por exemplo, mas não se sabe 

exatamente quantas são. Esse é o principal problema. Já há uma tentativa técnica de se 

fazer rastreamento. Na hora em que conseguirmos conversar com o Secretário da 

Receita - se conseguirmos -, colocaremos que estamos a par disso e de que forma 

podemos ajudar. Essa questão de cadastro é algo muito complicado.  

Conselheira Lígia. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - É apenas um problema de atualização? De 

caracterização do que é uma entidade sem fins lucrativos? A Receita está passando por 

processo de modernização, inclusive nessa área. Assim, penso que seria o momento de 
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conversar; você colocaria seu pedido, e eles incorporariam no projeto como um todo. 

Depois, acho que ficará difícil. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em vez de chegarmos com 

ofício, marcar audiência, que poderia demorar, mandamos o ofício, a fim de que ele tenha 

já um primeiro posicionamento. E, como na próxima semana terei novas informações 

sobre esse assunto, marcaríamos audiência com ele para ver quais as dificuldades, de 

que forma podemos defini-las para que nessa reestruturação e recadastramento já se 

possa ter uma informação bem confiável. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Ainda quanto ao impacto com a isenção do 

imposto de renda, me parece que é um pouco mais complicado porque as entidades 

filantrópicas são obrigadas a fazer a declaração de renda no final do exercício, mas 

quanto dessa informação é dada para que seja suficiente para a Receita calcular qual o 

impacto da isenção, me parece que é um cálculo muito longe um do outro. Não é como 

no INSS, onde se podem puxar os nomes das entidades que requereram a isenção. Na 

Receita Federal é diferente: elas não se habilitaram; simplesmente estão isentas por lei, 

apresentam declaração de renda simples no final do ano. Então não sei se teremos os 

dados desse impacto. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A expectativa é de que é 

realmente complicado, difícil, mas iremos no limite para ver o que conseguiremos. 

 

ANA LÍGIA GOMES - A idéia é começar por algum lugar e ver o que é 

possível. 
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Há também outro estudo que está pronto em primeira versão; ainda 

vamos retrabalhar com a equipe de análise e, oportunamente, trazer ao Conselho. A 

intenção da comissão é, na proporção em que tivermos dados significativos, pautar isso 

na reunião do CNAS com tempo necessário e trazer o debate para cá. Estamos 

trabalhando isso para trazer de forma mais objetiva. 

O último estudo da equipe de análise: a Secretaria-Executiva fez um 

levantamento dos processos  que são analisados, de toda a gama de problemas que 

passam ali, porque é importante que todos tenham conhecimento mais amplo disso. 

Quais são as polêmicas, as questões que demandam mais discussões, dúvidas, tanto na 

área do enquadramento do regulamento aduaneiro quanto na área de registro e na de 

concessão de certificado de fins filantrópicos. É um trabalho também muito interessante 

porque a equipe tem experiência rica, de muito tempo, e está tentando sistematizar para 

socializar aqui no Conselho. Essa primeira versão está com os Conselheiros da 

Comissão de Normas para criticar, sugerir, acrescentar, e assim que estiver pronto pode 

constar da nossa pauta aqui, para que vocês, que aprovam resoluções ad referendum, 

tenham acesso a esse conhecimento. São esses os estudos.  

Também pensamos em realizar alguns debates, algumas conversas 

iniciais com três Ministérios de políticas públicas que são importantes nessa discussão e 

são responsáveis por vários processos que passam no CNAS. 

A Lisete está encarregada dessa discussão com o Ministério da Saúde, 

uma discussão das entidades nessa área, e não temos dificuldades; necessitamos 

apenas pautar um debate na comissão com pessoas do Ministério da Saúde. Com a 

experiência dela, poderemos levantar grandes questões que temos nessa área para 

começarmos a pensar junto e dar encaminhamentos. Então traremos para cá essa 

discussão. 
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O mesmo debate deverá ser travado com entidades sem fins lucrativos 

da área da Educação, com o MEC. Já tivemos uma conversa inicial com a Conselheira 

Gilda Portugal e precisamos acertar uma discussão para que ela entenda qual é nossa 

questão e então agendar com o MEC. Isso nos preocupa sobremaneira porque no caso 

do Ministério da Saúde, como tem o SUS, que já tem seus critérios, é mais fácil trabalhar, 

nos traz certa tranqüilidade. Todavia, temos tido muitos problemas, muitas dúvidas no 

exame de processos das entidades da área de educação. Precisamos socializar isso com 

o MEC. 

Com o Ministério da Justiça, queremos uma discussão sobre a concessão 

da utilidade pública. O debate com esse Ministério não se justifica tanto por causa da 

política pública, mas porque eles têm esta interface conosco: concedem um documento 

que o CNAS exige. O pessoal da Comissão de Normas fez reunião ontem com a 

representação do Ministério e depois colocarão alguns encaminhamentos. Foi a primeira 

série desse debate nosso que já está agendado com o pessoal do Ministério da Justiça 

responsável pela utilidade pública. 

Para encerrar, e passar para os Conselheiros da comissão para seus 

acréscimos - Célio, Vando e eu na titularidade, Dora na suplência, Lisete, Manoel, e 

agora vai entrar na comissão o MEC, com a Ângela. A comissão então fica com seis 

membros com essa paridade. Nós nos ressentimos da ausência da SAS, mas 

combinamos entre nós que a SAS está sempre convidada. Conhecendo a pauta da 

reunião, de vez em quando vamos convidá-los para algumas discussões importantes. 

A Comissão de Normas está acompanhando determinados processos - 

estamos numa discussão sobre prazo de renovação de certificados de entidades sem fins 

lucrativos, prazos de validade - que depois deve trazer a este plenário. E na pauta de 
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amanhã traremos um processo, para ser discutido, em que se solicita registro e 

certificado de entidade de fins filantrópicos.  

Temos pensado que sempre que a Comissão de Normas tenha projeto 

polêmico que possamos trazer, possamos pautar para o Colegiado discutir. Nesse 

sentido, temos um processo que já está sendo encaminhado da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, que o Conselheiro Manoel depois vai relatar. Acho que é importante 

que essas informações venham até vocês. Sei que pelos Estados se pergunta muito, que 

é o campo por onde o CNAS não andou mesmo ou tem andado muito pouco, se 

pensarmos no que preconiza a LOAS. É uma tarefa muito difícil, mas estamos tentando 

nos mexer de forma consciente, para nos apropriar de todo estudo e informação 

possíveis para trazer até aqui e pensar nas melhores soluções. 

Penso que agora o pessoal da comissão poderia trazer alguma 

informação adicional; são pessoas que estão se movimentando muito, têm muito a dizer. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguém mais da Comissão 

de Normas? 

 

LISETE CASTANHO RIBEIRO - Combinamos para depois desses 

estudos fazer reunião sobre a questão da isenção do imposto de importação com a 

Receita Federal, juntamente com o MEC, o MPAS para que possamos discutir a 

legislação que hoje permite que instituição sem fins lucrativos ou entidades de assistência 

social tenham isenção do imposto de importação. Na área da saúde isso é muito sério 

porque isentamos muitos equipamentos e essa legislação deve ser revista. Acho que 

também faz parte desse grupo uma discussão com a Receita Federal. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguém da Comissão 

de Normas deseja se manifestar? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Vocês têm alguma informação sobre a conversa 

com o Ministério da Justiça, ontem?  

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Ontem, a representante do Ministério 

da Justiça, a coordenadora da divisão de outorgas de títulos, esteve na Comissão de 

Normas. Ela é responsável pela emissão de certificados de utilidade pública, medalhas 

etc. Ela nos explicou como se processa essa concessão de certificado de utilidade 

publica, que como vocês sabem é um dos pré-requisitos para a entidade conseguir 

isenção da cota patronal junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Há cerca de 6 

mil certificados de utilidade pública concedidos; 800 foram cassados por questões 

formais. Há um projeto de lei do Executivo elaborado pelo Ministério da Justiça, Ministério 

da Previdência e Ministério da Fazenda que faz voltar às origens o certificado de utilidade 

pública, ou seja, vai voltar a ser um título honorífico e não será mais pré-requisito para 

nada. Esse projeto de lei está parado no Palácio do Planalto, não teve seguimento; 

segundo ela nos pode informar está parado, sem perspectiva. 

Observamos, na reunião em que estiveram presentes alguns 

componentes da equipe de análise, que eles têm problemas parecidos com os nossos. 

Faltam recursos humanos no CNAS, são poucas as pessoas para analisar muitos 

processos. Existe uma exceção no caso das APAE’s e das Santas Casas porque há lei 

que lhes dá prioridade. Quer dizer, não há análise de mérito, apenas formal de 

documentos. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguém da Comissão 

de Normas? (Pausa) 

Quero fazer um registro: embora a SAS, pela distribuição que se fez, 

participe diretamente da Comissão de Financiamento, há solicitação, em função de 

necessidade, que ela se desdobre para acompanhar também as outras duas, de normas 

e de política, em função da relação que há nas ações desenvolvidas. Pedimos assim 

especial atenção do representante da SAS. 

Pedimos às coordenações das comissões que notifiquem... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - A próxima reunião está agendada para o 

dia 11. Fica convidado, independentemente do convite escrito. 

Ainda sobre o contato de ontem, em que tivemos a presença da 

representante do INSS, e no caso dessa senhora do certificado de utilidade pública, do 

Ministério da Justiça, uma das questões que ficou bastante evidenciada foi a da 

duplicidade de exigências entre os três órgãos, onde a entidade tem que apresentar os 

mesmos documentos. No Ministério da Justiça, obtem-se o certificado de utilidade 

pública; depois, pega-se esse certificado de utilidade pública e o apresenta no CNSS 

para obter o certificado de filantropia; pegam o certificado de filantropia mais o certificado 

de utilidade pública e levam ao INSS para conseguir a isenção. Isso ficou evidente. 

Agora, será feito um esforço no sentido de se evitar essa duplicidade, que acarreta 

gastos públicos e trabalho para as entidades. No entanto, ainda não há nada claro sobre 

como fazer isso porque os três órgãos têm essas exigências, de acordo com normativas 

já estabelecidas. Essas normas deveriam ser modificadas a fim de se interromper essa 

duplicidade. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Lair, ao microfone, por 

gentileza. 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Algumas entidades, como as APAE’s, 

colocaram em estatuto que poderiam abrir pequenas e microempresas com recursos 

destinados à manutenção da entidade. O Ministério da Justiça considerou que essas 

entidades perdem a utilidade pública e a filantropia. Fizemos consulta ao Ministério - 

ainda sem resposta - e ao Conselho- está na Comissão de Normas. Em outros países, as 

entidades podem ter empresas para manter a entidade, mas aqui no Brasil não. Acho que 

isso é caminhar para trás, e o Conselho tem que se manifestar sobre isso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com certeza. 

Comissão de Financiamento, com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Começarei pelos 

encaminhamentos que a comissão tirou na sua última reunião e encaminhou à 

Secretaria-Executiva e à Presidência, já com seus resultados. 

Os encaminhamentos são os seguintes: publicação dos critérios de 

partilha para 1997. Havia a questão de que a SAS tinha encaminhado, mas o Paulo havia 

sugerido aquela questão do desdobramento da tabela “A” em três tabelas; foi feito isso e 

publicado no Diário Oficial do dia 06 de novembro de 1996. Essa questão foi resolvida 

pela Secretaria-Executiva e pela Presidência. 

A segunda questão: a definição dos critérios de partilha para 1998. A 

Secretaria-Executiva, que originou os critérios de partilha para 96 e 97, aos Conselhos 

estaduais e  municipais e fóruns estaduais, solicitou sugestões que deverão ser 
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remetidas até o final do ano para que o CNAS possa definir a metodologia dos critérios 

de 98. Pediu também a SAS que se encaminhassem os mesmos documentos às 

secretarias estaduais. 

A Secretaria-Executiva coloca a seguinte resposta: que enviou solicitação 

aos Conselhos estaduais e  municipais existentes para que encaminhem até dezembro 

as sugestões, a fim de que elaboremos o de 1998. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Só um esclarecimento, para que não pairem 

dúvidas: quando esse encaminhamento chegou à Secretaria-Executiva, conversei com 

você, Fátima, e com o Paulo porque eu achava que não caberia ao CNAS propor 

oficialmente que a SAS encaminhasse às secretarias; que seria em maneira informal, em 

conversas de algum Conselheiro com a SAS. Não seria da parte do CNAS. A Secretaria-

Executiva encaminharia para as secretarias estaduais o documento. Por isso não foi feito 

ofício, nada, porque ficou de ser feito pelos Conselheiros um contato informal. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Realmente, eu havia me 

esquecido disso. O Moroni tem razão, foi colocado isso. Então, eu solicitaria aos 

representantes da SAS que tomassem conhecimento desse documento e vissem lá com 

a Secretaria se realmente é pertinente que estejamos solicitando sugestões às 

secretarias estaduais e municipais. Achamos pertinente, mas a SAS deve se pronunciar e 

encaminhar. 

O terceiro ponto que levantamos é o projeto de cooperação técnica com o 

UNICEF. Esse projeto foi encaminhado na última reunião. Ele faz várias solicitações com 

relação à participação do UNICEF em convênio junto ao CNAS, inclusive, com relação à 
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Comissão de Financiamento. Estamos esperando respostas. Disseram que na primeira 

reunião do próximo ano seria discutido e, portanto, já teria uma resposta do UNICEF. 

Outra questão seria o orçamento do Fundo Nacional de Assistência 

Social para 1997, em tramitação no Congresso Nacional. Sugerimos que fossem 

procurados líderes e conversamos com o Presidente do CNAS, que entendeu que a 

discussão devesse ser encaminhada oficialmente, por meio da Comissão de Orçamento. 

Quero informar que houve uma primeira reunião e que o Celecino pode dar maiores 

esclarecimentos. Foi um avanço no relacionamento do CNAS com a Comissão de 

Orçamento do Congresso.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja bem, como já 

havíamos notificado anteriormente, estamos tentando esse contato desde já algum 

tempo. Em função das eleições, isso não foi possível. Dado o avançado do processo 

orçamentário para 97, conseguimos, à última hora, por nossa insistência, uma reunião 

para a qual não pudemos convidar a vice-Presidência, nem a Comissão de 

Financiamento, nem representações de Estados e Municípios porque foi de um dia para o 

outro. Fizemos contato com alguns dos Conselheiros dizendo dessa impossibilidade, 

pedimos a presença do Padre Virgílio, que estava em Brasília, mais a Secretaria-

Executiva e a assessoria do Conselho para termos uma primeira discussão com o sub-

relator que cuida da parte social do Orçamento. Manifestamos nossas preocupações e 

pedimos audiência pública ou equivalente, a fim de que o Conselho pudesse, no plenário 

da Comissão ou em fórum mais amplo do Congresso Nacional, explicitar suas 

preocupações e mostrar que do jeito que está não avançaremos em termos de 

orçamento. O Conselho tem uma série de dúvidas, de preocupações, e queríamos 

manifestar isso. O sub-relator acatou, tentamos aprofundar alguns pontos, mas para 
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nossa pouca sorte naquele momento, o Deputado, que é do Tocantins, olhou a tabela e 

viu que seu Estado era um dos menos contemplados com a distribuição. A partir daí, a 

discussão não pode avançar porque havia já um pressuposto de equívoco no cálculo. 

Ficou muito difícil, mas com jeito, conversamos que aquilo era uma proposta, uma 

resolução, se o Estado nos convencer de que há indicações que alterem esses dados, 

evidentemente, o Conselho terá todo o interesse em rever a resolução para não criar 

maiores problemas. 

Registramos nosso interesse, foi colocado para nós que antes de 

fecharem o relatório final do Orçamento o Conselho seria convidado a voltar a conversar 

sobre o assunto, porque a primeira notícia que nos foi dada, de pronto, foi de que na área 

social, haviam separado um milhão e meio para cada Parlamentar. Então é algo terrível. 

Isso mostra a dimensão do que falei na outra reunião, sobre a dificuldade 

cultural de se mexer com isso. Essa é a tradição e penso que será difícil se modificar 

isso. Não significa dizer que não tentaremos. Pelo contrário, vamos insistir, com mais 

força a fim de que modifiquemos esse quadro que está aí. 

O Conselho propõe um critério, já com base no que a SAS apresentou na 

primeira parte, e acrescenta mais alguma coisa, e há um critério claro, o da necessidade. 

Aliás, a assessoria técnica estava em peso nessa reunião; foi muito interessante porque 

levantaram questões técnicas e pudemos explicar qual era a dimensão do problema e 

como estava sendo encaminhado pelo Conselho. Eles acharam muito importante a 

preocupação do Conselho. É um critério abrangente que envolve várias variáveis e, por 

essa razão, mereceu atenção. 

Insistimos em audiência pública na Comissão, e o sub-relator nos 

atendeu e prometeu que antes de ser fechado o relatório vai convidar o Conselho para 

ver o que pode ser feito no primeiro momento. 
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De nossa parte, entendemos que em função da premência do tempo não 

alcançaremos grandes avanços para o orçamento de 97; na realidade, estamos 

plantando uma semente para 98. Naquela nossa primeira reunião aqui, em julho, 

preocupado com esse assunto ao qual eu me dedico, eu disse para começarmos esse 

processo. Se para 97, em julho, já estávamos em cima, imaginem em novembro: estamos 

mais ainda. Mas vamos trabalhar pesado para que o orçamento de 98 venha o mais 

próximo possível dos anseios do Conselho. Essa tem que ser a batalha, claro. O esforço 

está lançado para o que pudermos conseguir para 97, e vamos insistir. Estamos tentando 

audiência com o relator-geral do Orçamento para ver se avançamos nesse sentido e 

estamos conversando com Lideranças e Parlamentares para poder entender a 

complexidade desse tema. É uma situação supercomplicada. Eles alegam que 

necessitam levar recursos para a base deles, o que é legítimo. Mas nós estamos 

tentando defender que levem isso com mais critério, ou seja, para atender não só à 

localidade do Deputado, mas também as regiões vizinhas com maior necessidade.  

É uma conversa muito delicada, tem que ser suave porque é aquela coisa 

da barganha que eles têm, é o recurso que eles dirigem para suas regiões. Boa parte do 

nosso Congresso, infelizmente, não tem aquela mentalidade de fazer uma coisa mais 

transparente, mais moderna e compatível com as necessidades. É aquilo de “eu acerto, 

eu faço”.  

Tenho conversado com inúmeros Prefeitos em minhas viagens, e a 

colocação é: “A rigor, tenho outras prioridades, mas não vou dizer que não quero o 

recurso”. Imaginem, nessa crise, o Prefeito nunca vai dizer que não quer um recurso. Na 

realidade, ele é obrigado a aceitar porque há emenda para o seu Município, só que aquilo 

não é sua prioridade. A luta é essa, e vamos insistir nesse sentido. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Com esses esclarecimentos, 

ficou bem claro já o avanço que demos. Temos que continuar com isso mesmo porque a 

comissão entende que é muito importante esse encaminhamento junto ao Congresso. 

Tomamos posicionamento com relação ao orçamento e depois, no fundo, quem decide é 

o Congresso. Fica uma distância entre o Congresso e o CNAS e isso só dificulta a 

obtenção dos benefícios. 

Outra questão é o estudo do impacto da elevação do per capita familiar 

para a concessão do benefício eventual. Para quem não se lembra, na última reunião foi 

discutida a questão do benefício eventual e constatou-se a necessidade de se fazer o 

estudo do impacto a fim de sabermos exatamente qual o orçamento necessário para que 

o benefício fosse realmente contemplado na forma como o CNAS propõe. Isso foi 

passado para a comissão. Estávamos reunidos o Paulo, a Fernanda, o Padre Virgílio e eu 

e chegamos à conclusão de que isso não dependia muito de nós, ainda mais sem 

assessoramento, sem nada. Um estudo muito complicado que deveria ser encaminhado 

à SAS ou à Presidência. 

A Presidência já tomou algumas providências, solicitando estudos. O do 

IBGE já chegou, mas foi em relação aos Estados. Estamos aguardando os relacionados 

aos Municípios para completar o estudo desse impacto. Essa matéria será mais discutida, 

será levada para a reunião ampliada de Recife, porque uma das questões que fechamos 

foi que em Recife colocaríamos a situação dos benefícios eventuais e quais os 

encaminhamentos dados pelo CNAS com relação a isso. Está havendo esforço no 

sentido de se apressar para ver se há essa documentação e, em cima dela, fazer o 

estudo do impacto. Ao mesmo tempo, caberia à SAS tentar viabilizar esse estudo 

conosco. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento 

adicional: fizemos duas linhas de busca de informação: via Ministério e via IPEA. Foi 

encaminhado ofício em julho, se não me engano, foi reiterado agora, com mais detalhes 

e o IPEA está trabalhando nisso. Pelo Ministério conseguimos dar prioridade absoluta e já 

obtivemos um primeiro trabalho de levantamento de informações em nível estadual a 

partir das tabulações do Censo. Em relação aos Municípios, a dificuldade é que tem ser 

feita uma tabulação especial do Censo ou da mostra do Censo e leva mais algum tempo 

para que essa informação, em nível municipal, venha para nós. Em nível de Estado já 

veio: um quarto, meio, e um salário, e já está disponível e distribuído aos senhores, para 

mostrar uma primeira noção da situação. Em nível de Município, é mais complicado 

porque exige uma rodada de toda a massa de informação do Censo. 

Ainda ontem, participei de reunião do CODEFAT, onde também sou 

Conselheiro. Estava presente o Presidente do IBGE. Aproveitei o intervalo para conversar 

com ele, falar da necessidade e da importância dessas informações. Ele se prontificou a 

dar toda a colaboração no sentido de que tenhamos esse estudo o mais rápido possível.  

Ontem também tentei falar com o Presidente do IPEA, para quem 

enviamos dois ofícios, a fim de saber em que pé está aquele levantamento para 

evitarmos duplicidade. Se, de repente, o Ministério pede, nós pedimos diretamente ao 

IBGE e ao IPEA também, daqui a pouco haverá três trabalhos para o mesmo propósito. 

Queremos fazer com que chegue um só pedido ao IBGE e que este dê a máxima 

prioridade ao assunto. São as providências que estamos tomando para que tenhamos as 

informações o mais rápido possível em nível municipal. 

É muito interessante que se tenha idéia da distribuição, da participação 

dos Estados nesse corte de pobreza que se tem. A SAS, evidentemente, já deve ter 
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alguma coisa nesse sentido; se não tiver igual, já tomou conhecimento. Queremos 

trabalhar juntos a fim de somarmos esforços para obtermos resultados mais rapidamente. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - A respeito desse levantamento, gostaria 

de saber se o Elizeu tem alguma informação sobre se a SAS está fazendo esse estudo 

solicitado. 

 

ELIZEU CALSING - Desconheço a solicitação. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não foi feita a solicitação porque, 

na época, os Conselheiros não estavam. É o mesmo problema anterior. Apenas fiz a 

solicitação à SAS para que se integrasse. Lembro que na reunião de Belo Horizonte o 

Daniel se propôs a ajudar também nessa questão do impacto. Penso que poderia ser 

feito um trabalho em parceria. 

 

ELIZEU CALSING - Estou sabendo agora. A SAS, como um todo, não 

tem acompanhado esse trabalho. Primeiro, porque não está mais na comissão e, 

segundo, porque não tem sido convocada para discutir. Para nós é importante participar, 

há subsídios a serem acrescentados. Aproveitando o relato que a Presidente da 

Comissão de Financiamento faz, a Secretaria está à disposição para fazer uma reunião 

mensal só para discutir a questão do financiamento caso o desejarem. Poderíamos reunir 

o diretor do Fundo, os coordenadores gerais para tratar dessas questões mais gerais do 

financiamento, inclusive, para racionalizar mais os trabalhos em cima das informações 

sobre o orçamento. Isso pode ser agendado em comum acordo com o diretor do Fundo 

para que seja uma rotina para o Conselho. Porque as informações, de modo geral, estão 
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disponíveis, mas estão sendo muito pouco utilizadas. Há cobrança geral e genérica para 

informações, mas ela não está direcionada. Teríamos que ver a cada mês o que se 

pegaria de informação relevante a fim de compreender essa questão do financiamento da 

assistência. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Saber o que se está passando de 

importante na área de orçamento com relação à assistência social para discutirmos esses 

pontos em conjunto. Acho excelente a idéia.  

A questão da norma operacional básica. A SAS apresentou documento 

sobre essa questão na última reunião. O Elizeu deve se lembrar também de que, como 

havia sido apresentado naquele momento, muitos dos Conselheiros não haviam lido a 

norma operacional; foi lida na hora, foram feitos alguns esclarecimentos junto à SAS e 

ficamos de estudar a norma e encaminhar sugestões. Na mesma reunião, por proposta 

da Comissão de Financiamento, reforçada pelo vice-Presidente, segundo a qual a norma 

operacional básica não dizia respeito apenas à questão de financiamento, mas também à 

questão da política, das normas etc. Assim, sugerimos que esse parecer fosse feito pelos 

coordenadores das Comissões de Norma, Política, de Financiamento, junto com a vice-

Presidência. Essa reunião foi realizada, tiramos um parecer, mas, como só está pautado 

sobre a questão, esse parecer deve ser lido na hora mesmo porque a maior parte foi feita 

pelos coordenadores e uma pequena parte, que era só sobre financiamento, ficou com a 

Comissão de Financiamento, visto que havia pouco tempo. Não tivemos condições de 

terminar a parte de financiamento, mas todo o corpo do documento foi feito pelas três 

comissões e será apresentado na hora da discussão sobre a norma operacional básica. 

Com relação ao represamento de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social nos Estados. Foi levantado pela Fernanda que estava havendo 
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cobranças por conta de que a União estava passando para os Estados, mas estes não 

estavam conseguindo repassar para as entidades e que isso era devido à legislação 

antiga. É aquela história: mudou a assistência social, mudou o órgão, mas as normativas, 

a burocracia permaneceu a mesma. Isso impedia o repasse desse recursos aos 

Municípios, às entidades etc. A proposta é que fosse feito junto ao Congresso um 

encaminhamento com discussão por parte da Presidência a fim de vermos como poderia 

ser facilitada a burocracia no sentido de tramitar mais rapidamente o recurso nas 

diferentes esferas. Isso operacionalizaria a descentralização, que ficaria prejudicada e 

não ocorreria efetivamente sem isso. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Fátima, me permite um aparte? Temos 

observado que não é só a legislação federal que dificulta; a estadual também traz 

especificidades que não permitem que se repasse o recurso da União, operacionalizando 

aquela ação.  

Estávamos fazendo uma experiência no Distrito Federal. O recurso, para 

entrar na Secretaria, tem que entrar como subvenção social, com legislação específica. 

Mas o recurso que saiu da Secretaria de Assistência Social não era para subvenção 

social, não era para aquela finalidade, porque ele não entrou no Fundo, e esse é o 

problema: nem sempre há essa entrada no Fundo. Não sei qual é a determinação. Mas 

quando o recurso chega para a Secretaria de Serviço Social administrar, ele toma ares de 

subvenção social e, obviamente, não atende à necessidade. A legislação, a meu ver, 

tanto a federal quanto estadual e municipal têm que ser adequadas. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sua colocação foi muito bem 

lembrada. Acho que realmente, essa questão da legislação quando da descentralização 
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não foi devidamente discutida e agora está emperrando objetivamente a 

descentralização. Penso que devemos caminhar rápido com isso. Uma das questões que 

levantamos era fazer essa discussão junto ao Congresso. O Moroni estava me dizendo 

que você levantou algumas questões com relação a isso e ficou de se aprofundar. Então 

já se iniciou essa discussão no Congresso. 

Acho também, Deusina, já que você comentou a questão nos Estados e 

nos Municípios, que devem ser procurados os Deputados estaduais e os Vereadores e 

solicitado a eles que modifiquem a legislação, adequando-a às necessidades da 

centralização. 

A última questão solicitada como encaminhamento junto à Presidência e 

à Secretaria-Executiva foi relativa à situação dos CEAS, mas, no caso da Comissão de 

Financiamento, com relação aos Fundos estaduais de assistência social. Gostaríamos de 

saber, por exemplo, as fontes desses recursos, os financiamentos próprios, a forma de 

composição e atribuições dos fundos estaduais. Achamos que esse seria um trabalho 

que deveria ser feito pelo CNAS, por intermédio da Secretaria-Executiva. Todavia, a 

Secretaria-Executiva está muito sobrecarregada realmente, tanto que essas questões não 

foram respondidas porque haviam outras mais importantes, como era o caso da 

discussão da política, da norma operacional básica, a reunião ampliada de Recife e 

outras atribuições que impediram que a Secretaria-Executiva desse encaminhamento a 

isso.  

Virá um coordenador para a Coordenação de Finanças e Orçamento do 

CNAS, dentro daquela nova estrutura do Conselho. Penso que essa coordenação 

poderia, juntamente com a comissão, desenvolver esse trabalho que considero de 

extrema relevância para que possamos ver como se passa nos Estados, e depois nos 

Municípios, a questão dos fundos. 
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Eram esses os encaminhamentos que definimos na última reunião da 

comissão e os resultados deles. Alguns já com resultados concretos e outros em 

encaminhamento.  

Quero parabenizar a Presidência e a Secretaria que procuraram dar 

encaminhamento a todas as questões levantadas por nós da comissão. 

Há ainda duas matérias encaminhadas à comissão que estão pautadas, 

quais sejam, a Portaria nº 199 e a Lei nº 9.092. A comissão teve acesso apenas à Lei 

9.092, que reza: 

“O Presidente da República faz saber e o Congresso Nacional decreta a 

seguinte lei: Será destinada anualmente à Federação Nacional das Associações de Pais 

e Amigos dos Excepcionais - APAE’s - a renda líquida de um teste da loteria esportiva 

federal ou teste que a suceder. 

Parágrafo único: a Federação Nacional das Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAEs - fica obrigada a apresentar contas públicas, na forma 

da lei, do dinheiro que receber na forma deste dispositivo. O Poder Executivo 

regulamentará esta lei no prazo de 60 dias de sua publicação. Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.” 

Então tínhamos a lei, mas não tínhamos acesso a sua regulamentação, o 

que ocorreu hoje. Passo a lê-la. 

“O Presidente da República, no uso de atribuições que lhe confere o 

artigo 82, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 2º da 

Lei 9.092, de 12 de setembro de 1995 decreta: O Ministério da Previdência e Assistência 

Social, através do Fundo Nacional de Assistência Social, repassará à Federação Nacional 

das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE’s - no segundo semestre de 

cada ano, o valor de renda líquida de um teste da loteria esportiva ou teste que a 
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suceder. A Caixa Econômica Federal informará ao FNAS o teste a que se refere este 

decreto e respectivo valor, os recursos correspondentes etc.” 

Quero dizer que a comissão, mesmo sem ver o decreto, que diz que vai 

passar pelo FNAS a questão do recurso, acho melhor analisar. Há várias questões. Por 

que apenas uma entidade se beneficiaria com quantidade de recursos tão expressiva? 

Há algumas questões que devemos discutir, inclusive com as próprias APAE’s em termos 

de se socializar o repasse desses recursos. Esse é um debate que requer maior 

aprofundamento e nós, na comissão, entendemos que seria melhor nos debruçarmos 

sobre o assunto para ver quais as alternativas, como se poderia debater, que tipo de 

encaminhamento se daria e trazer para o CNAS algumas posições mais concretas com 

relação a isso. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - O que está acontecendo é que esses 

assuntos vão ao Conselho e à Secretaria. Na Secretaria foi pedido que apreciássemos. E 

é interessante que essa apreciação seja feita em conjunto porque ambos não temos 

dados para fazê-la, nem o Conselho. Mas como foi pedido e com certa urgência, 

tentamos pontuar algumas coisas que achamos importantes colocar. A nosso ver, o 

recurso da loteria, ao entrar na composição do Fundo, fica submetido a legislação 

específica de administração do Fundo, e teríamos dificuldade na entrada de recursos 

carimbados. Vamos aceitar o recurso carimbado, subtraído o valor do recurso da 

Assistência Social? Penso que essa prerrogativa do decreto é oportunidade 

superimportante da captação de recursos adicionais, ou seja, recursos da loteria podem 

ser repassados para a área da pessoa portadora de deficiência como recursos adicionais. 

Ao vir para o Fundo, caímos em outra questão.  
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Aproveitamos para sugerir, porque a Federação das APAE’s sabe que 

todas as entidades nacionais de portadores de deficiência pediram a extensão do decreto 

para as outras entidades nacionais. Nesse parecer consideramos relevante ter 

conseguido essa parte de recursos da loteria, mas sugerimos a extensão às demais 

organizações nacionais congêneres, e, obviamente, a constituição de grupo de trabalho 

com o objetivo de propor regulamentação da matéria, após a extensão do benefício. A 

nosso ver, seguramente, a ida desse recurso para o Fundo, para nós, não seria o caso, 

porque teríamos que subtrair o recurso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Daqui a pouco teremos que 

esticar o calendário, aumentar o número de dias a fim de que cada entidade ganhe um 

dia de sorteio. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Gostaria que você nos passasse 

esse parecer. Acho que poderíamos fazer essa discussão conjunta, já que a matéria está 

sendo colocada tanto para a Secretaria quanto para o Conselho. É importante 

viabilizarmos isso para aprofundarmos as questões e a discussão com as APAE’s e as 

outras entidades que já entraram com recursos. Enfim, verificarmos a situação para nos 

posicionarmos melhor com relação a isso. 

 

ELIZEU CALSING - Peço licença à Deusina para informar que isso não é 

parecer ainda da Secretaria, mas um parecer pessoal da coordenação dela. O parecer da 

Secretaria envolve outras considerações também de ordem política. Ela ofereceu sua 

posição pessoal, mas não é definitivo da Secretaria. Penso ser conveniente que seja feito 

um parecer conjunto porque isso fortalece mais a posição. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sem dúvida. 

A Portaria 199, de 06 de setembro de 1996, do Ministério da Indústria e 

do Comércio e do Turismo, é baseada no artigo 36 da Lei 4.870, de 1º de dezembro de 

1965. Infelizmente, não pudemos trazer uma cópia desse artigo, que diz mais ou menos o 

seguinte: repassa-se para a assistência social aos trabalhadores das usinas quantia 

determinada, se não me engano, cerca de 2% sobre cada saco de açúcar, 1% sobre 

caminhão de cana, por aí. É uma quantia razoavelmente alta. Depois de ler a Poetaria 

199 e a Lei 4.870, vê-se que essa passagem de recursos é alguma coisa histórica para 

que sejam oferecidos serviços assistenciais. Achamos que há certa confusão entre 

assistência social ou questão trabalhista. Ou seja, esses recursos são dirigidos aos 

funcionários das empresas. Isso não é assistência social. É aquela história: as empresas 

deverão ter creches, assistência hospitalar, etc.  

Nós nos consideramos sem condições de tomar decisão sem um parecer 

jurídico sobre isso; se diz respeito à assistência social ou se à lei trabalhista. Como não 

tínhamos essa decisão ficamos de pedir um parecer que, se a Presidência concordar e 

for possível, deve ser encaminhado ao setor jurídico do Ministério da Previdência. Caso 

seja da assistência social, vai para o Fundo e então temos que nos basear na legislação 

do Fundo, nas prioridades, etc. Se não, se for uma questão trabalhista, o que podemos 

dizer é que é uma boa medida adotada porque de qualquer forma serão beneficiados 

milhares de trabalhadores das usinas de açúcar. 

Para encerrar o informe da Comissão de Financiamento, quero dizer que 

a comissão está com um problema um pouco sério, sobre nossas reuniões da comissão. 

A comissão é paritária, formada por três membros da sociedade civil, que são o Paulo, do 

INESC, o Padre Virgílio, da CNBB e eu, e por três representantes do Governo: Fazenda, 
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Planejamento e Estados. Inclusive, o Elizeu representa o Planejamento. A SAS agora 

está na política. Então são esses representantes.  

Estamos com muita dificuldade, muito problema, como vimos agora com 

o levantamento. Temos que ter interferência direta. Acho que a questão da assessoria 

que virá como coordenação de orçamento vai nos dar boa ajuda, mas não vai resolver o 

problema porque a comissão tem que tomar determinadas atitudes e procedimentos, e o 

acúmulo de trabalho é muito grande. Penso que deve haver participação maior dos 

Conselheiros. O Padre Virgílio, infelizmente, ontem, não pode comparecer por conta de 

viagem, mas tem procurado participar sempre. Quanto aos representantes do Governo 

todos têm participado sempre que podem e com a entrada do Onorildo teremos grande 

reforço para a comissão.  

Como a Lígia saiu, gostaria de saber se vai entrar o suplente dela porque 

não podemos ficar sem paridade, mesmo porque estamos precisando de pessoas que 

contribuam e possam dividir o trabalho, principalmente, do Ministério da Fazenda. Não é 

problema para ser resolvido agora, mas fica já colocado para ser pensado e resolvido em 

breve. Estávamos pensando em nos reunirmos antes da reunião de Recife, não sei se 

será possível, mas é nossa intenção, inclusive para levar maiores subsídios sobre as 

questões aqui discutidas. 

Um dado relevante esquecido por mim: na questão da discussão das 

normas operacionais apresentadas pela SAS tivemos a participação da coordenação de 

política com o Augusto e a Daniela, o que foi de muita utilidade. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Conselheira 

Patrícia tem a palavra. 
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ANA LÍGIA GOMES - Sr. Presidente, estou inscrita. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Desculpe, eu não percebi. 

Por favor, Conselheira. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu quero entender se, realmente, essa questão da 

loteria é um assunto a se reportar à comissão para discutir com a SAS posteriormente. 

Foi aberta a palavra para algumas pessoas, e eu queria discutir o assunto, mas se foi só 

um encaminhamento, tudo bem, falarei por ocasião da discussão. 

Eu também queria saber da comissão como anda a discussão do acordo 

com o UNICEF. 

Outra coisa que não consegui entender se refere a alguns papéis 

colocados em anexo e que não constam da pauta. Um deles é um ofício da Secretaria 

que, se entendi bem, é uma bomba. Um ofício para a Secretaria de Assistência Social em 

que se pergunta sobre aquela velha história dos convênios com os Municípios e Fundos, 

e aquela confusão. E esse assunto não está pautado. Como se refere a essa comissão, 

pergunto qual será o tratamento dado à questão. Por exemplo, quero entender bem isso 

aqui para saber como vou dar conta da minha representação sobre esse assunto. Quero 

que o CNAS inclusive me oriente sobre como vou fazer. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sobre que assunto, 

Conselheira? 
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ANA LÍGIA GOMES - É um assunto que não está na pauta. Outra coisa é 

uma questão sobre financiamento. Vou fazer essa pergunta quando estivermos 

discutindo a norma operacional básica.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Quero esclarecer que era a 

Conselheira quem estava apressada e não esta presidência. Veja bem: foi incluído no 

pacote da pauta; estamos ainda na tarde do primeiro dia. Ao final do dia, poderemos 

complementar a pauta; amanhã cedo também poderemos fazê-lo. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Sr. Presidente, quero dizer que minha colocação foi 

pertinente. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, foi pertinente, embora 

um pouco apressada. Veja bem: está no final do documento, estávamos aguardando a 

resposta da SAS, que já chegou, estamos providenciando cópias e vamos anexar para 

que possamos incluir e discutir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Gostaria de responder sobre a 

questão do UNICEF. Aliás, já respondi a essa questão, a Conselheira talvez não tenha 

percebido. Era uma questão que a comissão encaminhou, o UNICEF vai discutir a 

proposta feita pelo CNAS na primeira quinzena de dezembro, e, provavelmente, até a 

reunião de Recife teremos alguma resposta. Se não, na primeira reunião após a reunião 

ampliada. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - A Comissão de Política se deteve como 

última tarefa na discussão do parecer sobre a proposta de política de assistência da SAS 

e que contou com a contribuição de companheiros de outras comissões. A comissão 

estava enfrentando problemas com relação a sua constituição também. Ela não estava 

completa e estava havendo ausências sistemáticas, o que dificulta o processo de 

execução e desenvolvimento das tarefas dessa coordenação. Agora já contamos com a 

participação da Marlova, que está entrando e dando reforço; já houve também a definição 

do representante da SAS, e achamos que agora a comissão terá novo fôlego, após esse 

processo de fragilização.  

Por estar se atendo mais à discussão do documento de política e por 

causa dessa fragilidade, a comissão não se reuniu recentemente. Está colocada uma 

retomada de organização por parte da comissão para discutir alguns temas em especial. 

Um dos primeiros seria a relação com a coordenação de política do CNAS. Existe a 

comissão, existe a coordenação e está havendo uma necessidade de se discutir como 

trabalhar com a coordenação de política. Até onde vão as competências de uma e outra; 

como se poderia construir uma dinâmica para esse trabalho integrado, da mesma forma 

que a Comissão de Normas vem trabalhando com o pessoal responsável pelos pareceres 

do CNAS. A idéia é construirmos então essa dinâmica de trabalho 

comissão/coordenação.  

A comissão também tem ficado com a tarefa, contando com a 

contribuição de outros Conselheiros, de organizar as reuniões ampliadas. O que 

percebemos é que a Comissão de Política não tem conseguido ter dinâmica própria, vai 

trabalhando de acordo com a dinâmicas postas, e estamos tendo dificuldade de definir 

uma dinâmica própria para ela até porque muitas das questões discutidas perpassam por 
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essa comissão, precisam de integração com outras comissões e estamos tendo 

dificuldade de estabelecer um plano de trabalho específico porque as demandas vão 

sendo colocadas e a comissão vai dando conta dessas demandas sempre que aparecem. 

Além da integração com a coordenação de política, acho que uma 

questão que precisamos colocar como plano de trabalho especial dessa comissão é a 

construção do processo da Conferência Nacional. Se vamos fazer a Conferência 

Nacional no ano que vem, a tarefa número um dessa comissão é construir o processo de 

discussão dessa preparação. Precisamos mapear, junto com as outras comissões, quais 

as prioridades de trabalho que vai anteceder a Conferência, como vamos construí-la. Que 

atividades vamos desenvolver na Comissão de Política. O plano de trabalho na comissão 

creio que prescinde do debate com outras comissões a fim de ser pautado o que seja 

prioridade, já que essa comissão está muito fluída, e sentimos dificuldade para definir um 

campo mais específico de atuação. Entendo que construir o processo da Conferência 

seria responsabilidade da Comissão de Política, em trabalho conjunto com as outras 

comissões. 

Uma das atividades importantes não só para o processo de construção 

das Conferências estaduais, municipais e nacional, além do processo de consolidação e 

fortalecimento dos Conselhos e da implantação da LOAS, é fazermos um trabalho mais 

próximo com os Prefeitos e novos Secretários de Assistência Social que estarão 

assumindo no início do ano. Uma ação que essa comissão poderia desencadear, em 

conjunto com os demais Conselheiros seria pensarmos em uma atividade, talvez uma 

reunião ou seminário, com os novos SAS municipais, de capitais, buscando um pouco 

esse público como interlocutor.  

Estou reforçando essa proposta porque estive há poucos minutos 

conversando com a professora Carmelita, que disse que a Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte promoveu evento com os futuros Prefeitos de cidades do Estado e que 

ela se impressionou com o desconhecimento deles acerca da assistência, mas também 

percebeu grande interesse desses futuros Prefeitos em debater o tema e conhecê-lo. Ela 

avaliou de maneira bastante positiva essa interlocução junto a esses novos gestores.  

Entendo que a comissão deverá fazer uma reunião que já teria que estar 

sendo acertada, pensando nessa interlocução ou em um trabalho mais próximo junto aos 

novos gestores de assistência em nível de Estado, de capitais, principalmente. Estou 

colocando isso sem uma discussão mais aprofundada com a comissão, no sentido de se 

pautar para a primeira reunião da comissão nessa segunda fase após a discussão do 

documento de política.  

Eram os informes que tinha a dar, porque diante da tarefa de discutir a 

política não retomamos mais os trabalhos da comissão. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Encerrado então o item 11, 

vamos para o item 12: calendário 1997. 

Antes, quero dar um aviso: na reunião de ontem do CODEFAT, da qual 

participou o Presidente do IBGE, foi distribuído um relatório que nos interessa e vou 

passar aos Conselheiros depois que a Comissão de Política examinar. É uma pesquisa 

muito interessante que está sendo feita pelo IBGE, sobre padrões de vida. O instituto está 

eliminando algumas pesquisas e empreendendo outras. Pedi esclarecimentos sobre essa 

que pega Nordeste versus Sudeste. Ao longo de um ano, será investigada a qualidade de 

vida dessas pessoas e comparado nível de renda, situação familiar, etc. É muito 

interessante. Seguramente, será estendida para todo o País - essa é a pretensão do 

IBGE -, mas nesse primeiro momento optaram metodologicamente por abordar esse 

confronto Nordeste/Sudeste, levantando, em duas visitas que fazem à unidade familiar, 
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dados bem detalhados da situação de vida. Eu a estou passando para os senhores, e o 

IBGE se comprometeu, logo que tenha os primeiros resultados trimestrais, a passá-los 

para o Conselho, e obviamente à SAS, porque é um tema extremamente interessante 

que vai compor nosso elenco de subsídios para os trabalhos que estamos 

desenvolvendo. 

O Item 12 prevê o calendário 1997. Há proposta preliminar que foi 

anexada, mas proponho não decidirmos agora sobre esse calendário porque vou 

manifestar, novamente, minhas preocupações sobre as reuniões. 

O Conselho está desenvolvendo atividades superintensas, as comissões 

estão em pleno vapor, os trabalhos estão sendo desenvolvidos, estudos realizados; salvo 

um ou outro desfalque em alguma comissão, está havendo produção muito interessante. 

O desempenho da reunião de hoje começa a mostrar resultados  previstos. 

Infelizmente, nem todos receberam com a antecedência devida o material 

já preparado, o que esperamos não mais ocorra a partir da próxima reunião; isso significa 

que temos mais tranqüilidade para decidir. O procedimento tem que ser o tratamento dos 

assuntos na comissão mesmo; deve vir para o Conselho a matéria já relatada, elaborada, 

é isso que se espera.  

Continuo preocupado. Se tivermos que fazer 12 reuniões no próximo ano, 

prepararmos a questão da 2ª Conferência, que está prevista, será de enlouquecer. O 

Conselho tem um grupo pequeno de profissionais, dedicados, mas muito pequeno, e há 

um estrangulamento enorme porque ou se cuida das reuniões das comissões ou da 

reunião mensal. A qualidade ainda não está como gostaríamos que estivesse, porque 

absolutamente não há tempo para se preparar pauta com cerca de dois ou três assuntos 

- esse é meu sonho - com relatórios distribuídos com antecedência, a fim de nos propiciar 

discussões serenas, tranqüilas. Em função dessa preocupação, gostaria que 
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discutíssemos os outros temas e pediria a atenção dos Conselheiros para essa questão 

que levanto.  

Mais um detalhe: por proposta da nossa gestão, especialmente, a partir 

do vice-Presidente, que fique bem claro que essa gestão fosse realmente um colegiado, 

com participação  bem mais efetiva dos Conselheiros extra-reunião. O que se fez? 

Estamos implementando o que chamamos administração colegiada, a reunião da 

Presidência com as coordenações das comissões, que será agora acrescida pelos 

coordenadores das coordenações dentro do Conselho. Tudo o que for decido aqui ou nas 

comissões será tratado nessa reunião para se dar seqüência, cobrar procedimento, ver o 

que está faltando, para que os assuntos administrativos não venham para o plenário do 

Conselho. Entendemos que o plenário não é lugar para serem discutidos assuntos 

administrativos; para cá devem vir os resultados. 

Vejam bem: há algumas comissões que funcionam semanalmente, com 

todo o procedimento para isso; há Conselheiros de fora, trabalhos a serem realizados. 

Devemos fazer pelo menos uma reunião mensal com a Presidência, as coordenações 

das comissões, mais os coordenadores do Conselho para dar seqüência ao que foi 

decidido. Estou preocupado se vamos conseguir girar. 

Gostaria de reapresentar essa proposta de reuniões para o próximo ano, 

vendo, do ponto de vista da nossa observação, qual seria o procedimento razoável para 

dar maior vazão a esse trabalho que propomos, lembrando que para qualquer alternativa 

sempre teremos o recurso da reunião extraordinária, se for o caso. Nada será 

atrapalhado por falta de reunião. O que se quer é buscar um fôlego para aprofundar as 

questões no Conselho, que entendemos são da mais alta importância. 

Conselheira Marlova. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Apenas uma curiosidade: queria saber se 

a Região Sul desapareceu do mapa do Conselho.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, não desapareceu, 

estão todos considerados. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Três reuniões no Nordeste, não vai dar 

para ser feliz, Presidente. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não. Foi feito muito 

rapidamente, por isso estou insistindo no pedido de revermos isso aqui por essa e outra, 

mas a razão maior é a que acabei de citar. 

Evidentemente, o Conselho tem que percorrer o País inteiro, esse é o 

objetivo, e por essa razão não pode se concentrar em uma região só. Absolutamente. Há 

reclamações do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul também. A reunião ampliada tem que 

ser geograficamente bem cuidada para evitar esse tipo de questionamento. Conselheira 

Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que deveríamos trabalhar esse 

calendário com a indicação do mês de realização da conferência nacional. Vai implicar 

alteração do calendário. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos discutir isso em 

seguida. 



 

 141 de 325 

Marlova, apenas um esclarecimento: não há três reuniões agendadas 

para o Nordeste. Belém, fica no Norte; a reunião de Fortaleza não é ampliada, é só 

ordinária; e temos a do Recife. Essa reunião de Fortaleza é um fórum, e a idéia é que o 

Conselho participe, e já que vai participar poderia fazer uma reunião ordinária 

aproveitando a realização do fórum. É uma proposta que ainda será revista, em função 

dessa proposição que pretendemos reapresentar. Embora conste na pauta, a Presidência 

solicita que seja revista essa proposta em função dessas considerações. 

Se alguém desejar fazer um adendo, queremos ouvir atentamente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que tem que se discutir o 

calendário e a questão das reuniões ampliadas. Acho que temos que pensar melhor se é 

o caso de se fazer uma reunião plenária fora de Brasília, se essa vai ser uma prática do 

Conselho, como se dará isso. Acho que essas matérias devem ser discutidas à luz da 

conferência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está aqui no mesmo item, 

vamos discutir agora. O primeiro tópico é sobre a 2ª Conferência Nacional de Assistência 

Social. Dentro de todo esse trabalho que estamos realizando, há determinação legal de 

que façamos a conferência no próximo ano. Começo perguntando qual a avaliação que 

os Conselheiros fazem em relação ao cumprimento dessa exigência. Estamos discutindo 

a cada reunião o cumprimento de normas mínimas da LOAS. A Presidência está 

preocupada e por isso levanta a questão para saber se é razoável, em função desse 

andamento ainda precário da LOAS, que façamos todo um esforço para discutir uma 

coisa que mal se começou a implementar. Reconheço que há determinação legal que 

deve ser cumprida, mas este Conselho é soberano para reexaminar a situação. A 
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preocupação da Presidência é irmos para a 2ª Conferência municiados de resultados de 

andamento para não fazermos, simplesmente, discussão por discussão. Entendo por um 

lado a extrema necessidade da conferência como fator mobilizador - a 1ª Conferência 

mostrou isso muito bem. Por outro lado, me preocupa a realização dessa 2ª Conferência 

com muito pouco resultado e o que isso poderá acarretar. Estou levantando uma questão 

para que o Conselho a examine. Com a palavra os Conselheiros. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Penso que seria extremamente 

desgastante para o CNAS já ferir uma questão da democracia da Lei Orgânica da 

Assistência Social e não realizar a conferência de dois em dois anos. Isso foi amplamente 

discutido, debateu-se sobre o intervalo entre as conferências. Acho que seria ferir uma 

decisão tirada em vários fóruns, colocada na lei, referendada pela própria Conferência 

Nacional de Assistência Social. Acho que para mudar, seria necessário uma conferência 

nacional. O CNAS poderia tirar essa decisão, mas a meu ver seria extremamente 

desgastante. 

A segunda questão é que estamos em um processo de transição da 

descentralização. Na 1ª Conferência demos os primeiros passos, porque, apesar de a Lei 

ter sido sancionada em dezembro de 1993, 1994 foi um ano que não ofereceu muitas 

condições de implantação, nosso Conselho praticamente passou o ano inteiro procurando 

subsistir. Então acho que devemos ter essa discussão sobre como está a 

descentralização participativa, em que nível está, quais os problemas que surgiram, que 

foram detectados, como resolvê-los.  

Estávamos discutindo ontem a questão de se dar prazo para a 

implantação dos Conselhos Estaduais e Municipais. E se depois desse prazo vencido os 

Conselhos não forem implantados? Vamos penalizar esse pessoal que não os implantou? 
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E como ficará a população que não vai receber esse recurso? São várias questões de 

muita importância que acho que só podem ser decididas em uma conferência. A questão 

da política, que está sendo discutida agora, seu aprofundamento, sua aplicação prática, 

que questões deverão ser retomadas. As questões sobre a modificação da LOAS. 

Este ano tem sido tão rico, foram criados vários Conselhos Municipais, 

tem havido questionamento sobre o papel desses Conselhos Municipais e Estaduais. 

Várias questões estão sendo discutidas e cabe um debate mais amplo em conferência 

nacional. 

Em princípio, penso que deve ser mantida para o final do ano, talvez na 

segunda quinzena de novembro. Para que não ocorram esses problemas que você 

comentou, que são também preocupação minha, precisamos nos debruçar desde já na 

preparação dessa conferência. E democratizar esse preparo de forma a que não só o 

CNAS, mas também os Conselhos Estaduais e Municipais e fóruns tenham ampla 

participação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Certamente essa questão do prazo da 

realização da LOAS pode ser revista ao se discutir nova formatação dessa lei. Tenho 

certeza que não é um assunto que vai surgir como prioritário até porque não há acúmulo. 

Nós não temos discutido se devem ser dois, três ou quatro anos, mas certamente é um 

tema que deve ser pensado. Está na lei, e acho que o CNAS deve cumprir.  

Independentemente de estar na lei, acho que o ano que vem trará um 

momento importantíssimo de realização de uma conferência porque teremos a mudança 

dos gestores de assistência social. De novo teremos que recuperar todo o processo. A 
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organização, estruturação de Conselhos, implantação da LOAS, isso é contínuo. Faz-se 

toda uma discussão de mobilização, de esclarecimentos, só que mudam os atores a todo 

momento, e  a todo momento tem que se estar recuperando uma trajetória, tem que se 

aprofundarem discussões se não perde-se esse processo. Fizemos todo esse processo 

de discussão e de acúmulo com um pessoal que está saindo, mas há outros chegando e 

precisamos colocar essa discussão em movimento, do contrário o processo de 

constituição dos Conselhos se perde, e a discussão da LOAS também. Por isso é 

fundamental que no ano em que novos gestores estarão assumindo em nível municipal 

recuperemos, por meio da conferência, essas discussões. 

Acho também que estaremos fazendo essa conferência num momento 

em que a LOAS já começou a sofrer processo de implantação; não totalmente, mas já 

temos sobre o que avaliar. Penso que assim estaremos dando um salto de qualidade 

ainda maior se compararmos com a conferência anterior.  

Temos que discutir o que se espera dessa conferência, o que se quer 

alcançar com ela. A partir daí, definiremos quais os conteúdos prioritários dessa 

conferência e qual a dinâmica  a ser utilizada. Está na hora de avançarmos sobre o que é 

filantropia? Ou sobre a questão de orçamento na área de assistência? Quais os temas 

que nesse momento da assistência social precisam ser trabalhados? Então faremos um 

calendário de discussão sobre esse temas para que na Conferência Nacional possamos 

ter discussão de qualidade. Não quero com isso dizer que na primeira conferência não 

tenha havido esse debate; a conferência anterior discutiu até onde pode discutir, até onde 

havia acúmulo. E era um processo recente. Hoje estamos em outro momento. Temos que 

fazer com que a conferência retrate esse novo momento. 

A Comissão de Normas aponta como prioridade fazer oficinas sobre 

filantropia, discutir essa questão, que até então não pode ser debatida por várias razões. 
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Um seminário com esse tema faz parte do processo de construção da Conferência 

Nacional é um tema que a conferência  já vai fechar. Então temos que definir o que é 

prioritário hoje e criar um processo de discussão de acúmulo, fazer seminários. Seja em 

que mês for definida a conferência vamos construir um calendário de eventos 

preparatórios sobre três ou quatro assuntos que consideramos fundamentais para que se 

avance na questão da LOAS, para que as pessoas cheguem com acúmulo.  

Para mim, hoje, a discussão não é realização ou não da conferência - a 

lei está posta que tem que ter, e se entendermos que deve ser em períodos mais 

prolongados isso vai ser discutido em outro momento. O que quero dizer é o que é 

fundamental, o que é necessário para que  se consolide a LOAS e as assistências como 

política pública na conferência; o que essa conferência precisa apontar, decidir, indicar, 

que síntese precisa apresentar. Esse é o debate que precisamos fazer o mais rápido 

possível para que possamos construir o processo da Conferência Nacional de 

assistência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Serei breve. Entendo que o argumento legal 

é importante, mas o mais importante deve ser o argumento político. Se politicamente 

considerarmos que não deve haver a conferência podemos até brigar para mudar a lei. E 

se não mudarmos a lei, temos que fazer a conferência. Mas entendo que politicamente é 

importante fazê-la dois anos depois. A conferência foi grande ponto de partida para o 

processo de descentralização da LOAS, para iniciá-lo efetivamente. Quando chegar a 

conferência, pela marcha dos acontecimentos, penso que teremos algo como dois mil e 

quinhentos, três mil Conselhos, coisa que era praticamente inexistente na conferência 
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anterior. Há fatos novos na organização da sociedade, no funcionamento de Conselhos 

paritários, todos os Prefeitos do País inteiro são novos, não sabemos se haverá 

resistência ou motivação. Segundo informação dada aqui, há motivação, pelo menos no 

Rio Grande do Norte. Acho importante que essa conferência aconteça. É uma 

responsabilidade, mais do que legal, política do Conselho, e penso que devemos iniciar 

uma agenda de trabalho interna e externa em função da preparação da conferência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguém quer se 

manifestar? 

 

ELIZEU CALSING - Concordo que muitos fatos novos depois da primeira 

conferência necessitam avaliação. Teremos documentos importantes como da política 

nacional em função de toda a mobilização de Municípios na elaboração dos planos 

municipais e estaduais, deveremos ter brevemente um plano nacional que indicará 

provavelmente a necessidade de se refazer toda essa estrutura do orçamento da 

assistência social na medida em que as demandas dos Municípios apontam números 

orçamentários que, certamente, superam os 5% do orçamento da Seguridade sugeridos 

na 1ª Conferência Nacional. 

Assim tenho a impressão de que a realização dessa conferência será 

necessária até para criar outro fato político novo na assistência que não está relacionada 

à criação de Conselhos, como dizia o Vando. Acho que o fato político mais importante 

deveria ser o de rediscutir o que cabe à assistência social fazer. Se estamos querendo 

criar fato novo na assistência, acho que temos que rediscutir os programas, os projetos, 

enfim esses serviços assistenciais que hoje são prestados. Talvez devêssemos 

encaminhar a discussão nesse sentido. Esses documentos que saem agora de política, o 
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plano nacional, eles ainda ficam nesse estágio anterior, inovam muito pouco em relação à 

expectativa que a 1ª conferência criou. Penso que devemos dar esse passo para 

construir o novo da assistência social, que não vejo sendo feito pelas práticas que ainda 

continuam se repetindo nos Municípios e Estados pelas entidades e organizações de 

assistência. Penso que o caminho é tentar descobrir esse salto novo, o que realmente 

queremos. E, em função de dados novos da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios de 96, com dados atualizados, essa outra pesquisa sobre padrões de vida do 

IBGE, teremos conhecimento também novo das necessidades da assistência social que 

devem ser prestados, além de todos esse estudos que estão surgindo e vão permitir, 

talvez, criar esse fato novo para a assistência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que seria bom retomarmos aqui o 

objetivo da conferência nacional, segundo a lei. O objetivo é avaliar o sistema 

descentralizado e participativo de assistência social e propor alterações ao 

aperfeiçoamento desse sistema. Então é mais do que oportuno realizar a conferência.  

Concordo com o Vando. Acho que além da determinação legal, que conta 

muito, está mais do que na hora de avaliar esse sistema descentralizado e participativo 

de assistência social que está muito distante do sistema que almejamos. Então é mais do 

que oportuno que se realize a conferência. A sociedade brasileira precisa mostrar seu 

grau de organização a fim de que o Governo perceba que esse sistema da forma que 

está se efetivando não é o sistema que queremos, está muito distante daquilo que a 

Conferência Nacional apontou como rumos de sistema descentralizado e participativo. 
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O CNAS tem que zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo. Cabe a nós convocar a segunda Conferência Nacional de Assistência Social 

sim, sem nenhuma dúvida, porque é hora de avaliar o sistema descentralizado e 

participativo e cabe ao Conselho zelar pela sua implantação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais algum Conselheiro 

deseja se manifestar?(Pausa) 

Minha pergunta foi provocativa mesmo, para saber se estamos atentos. 

Penso que qualquer momento é interessante para se abrir uma discussão. 

A grande preocupação, tomando em parâmetro a Conferência da Saúde, 

que é de quatro em quatro anos, é questionar se  houve mudanças que justifiquem a 

conferência. Agora, o processo está deslanchando muito mais forte, daí minha 

preocupação em questionar se o momento é oportuno. Efetivamente, deve ficar bem 

claro para nós o grau de cobrança que vai ocorrer, inclusive  junto ao Conselho, em 

função da quantidade de coisas que se deliberou e do pouquíssimo que se fez. Essa é a 

preocupação. 

Ressaltei que o ponto mais urgente da realização de uma conferência é o 

de mobilizar, e o momento exige mobilização. Estamos em dois mil Municípios, talvez 

alcancemos até quatro mil, no ritmo que vai. Ao lado disso, o que temos a oferecer? 

Embora esteja na lei, o Conselho pode deliberar de forma diferente. Veja, não estou 

propondo dilatação, estou perguntando se o Conselho está consciente de que está em 

cima, falta apenas um ano. Temos 12 meses exatamente para execução. Não tenho 

dúvida de que o intervalo dado, na minha avaliação, é muito pequeno em função da 

complexidade, do volume de coisas que temos que implementar, daí a pergunta: se o 

Conselho está atento a isso. Não há dúvida: é legal e politicamente importante. Estou 
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mais preocupado em saber se o Conselho está refletindo sobre as implicações dessa  

convocação em função do pouco que avançamos. Se o entendimento é esse, vamos em 

frente. Estou questionando para provocar mesmo. 

Não sei se a avaliação da Conselheira Lisete é a mesma, mas me 

preocupou muito a última Conferência da Saúde. Participei da abertura, acompanhei de 

certa forma os acontecimentos e fiquei superpreocupado com seu resultado. Se você 

puder, Lisete, depois dê depoimento, ou seja, qual a sua avaliação.  

A minha, como usuário da seguridade, é que, quatro anos após, foi 

extremamente aquém do que se espera de uma conferência. Esse é o temor que levanto. 

O Conselho tem que se mobilizar. O fato de estar na lei não nos obriga a 

fazê-la. Podemos considerar por várias razões que seria conveniente preparar tudo no 

próximo ano e fazer no início de 98, um ano de mudança eleitoral superimportante. Estou 

questionando para que fiquemos atentos a todos os aspectos e não só ao legal, que é 

muito importante, mas não é decisivo. Ponderações de bom senso poderão adaptar a lei 

a essa realidade. Provoquei a Lisete propositadamente porque me preocupa mobilizar 

todo o País e porque minha avaliação sobre a Conferência de Saúde foi  muito aquém do 

que eu esperava. 

Traduzindo isso: vamos produzir mais um documento com extensa lista 

de protesto e repúdio e daí? Claro que tem o saldo da preparação, vamos  mobilizar o 

País inteiro, como se fez no ano passado e foi riquíssimo, e vamos aprofundar. Como o 

Elizeu bem colocou, temos questões novas a serem levantadas. Por mim, tudo bem. 

Quero saber, ao lado disso, o que podemos juntar em termos de realização até para ter o 

retorno; porque não basta demandar, demandar, demandar. Minha preocupação é que 

caia no vazio. Não duvido de que um dos temas dessa conferência será a questão de sua 
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periodicidade porque é um volume muito grande de demanda para que se possa realizar 

rapidamente alguma coisa e voltar a discutir. 

 

LISETE CASTANHO RIBEIRO - Acho que sua percepção é correta. Foi 

uma grande festa, uma grande festa de mobilização, mas houve muito pouca conclusão 

concreta que se possa direcionar. Estamos questionando, no Ministério, se essa é a 

melhor forma de se avançar na política, ou seja, na forma como as conferências vêm 

acontecendo. Estamos refletindo muito a respeito disso. Devem existir outras formas, 

outros tipos de conferência, entre aspas, que poderia requerer mobilização nacional sem 

que fosse da forma como ocorreu na área da saúde. 

Há algum tempo, tivemos uma Conferência Nacional de Ciência e 

Tecnologia. Foi muito interessante, não houve essa grande anarquia; houve 

apresentação de vários documentos prontos, a metodologia foi outra. Posso me 

aprofundar nisso para trazer ao Conselho porque precisamos estudar uma forma que 

traga resultados concretos dado o grande volume de trabalho que uma conferência 

contém. Nessa Conferência da Saúde foi detectado tanto problema, pessoas chamadas 

na última hora, “apresente-se porque você faz parte dessa Mesa”, coisa que não pode 

acontecer jamais. E a equipe de organização era muito boa. É muito desgastante uma 

conferência da forma como ocorreu na área da saúde, e o resultado não foi condizente 

com o trabalho de organização. 

Acho que podemos e devemos fazer, mas poderíamos pensar em alguma 

coisa, outra forma que não demandasse tanto trabalho e que houvesse a mobilização que 

precisamos. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. O Conselho está 

consciente da responsabilidade, da amplitude do problema, e a posição é manter a 

conferência para o próximo ano. Temos então que tomar providências imediatíssimas. 

Primeiro item - suponho -: tema central da conferência. Na próxima reunião, precisaremos 

ver que subsídios os Conselheiros têm - particularmente, esse oferecido pelo Lisete é 

superimportante - e podemos analisar de que forma conduzir para que seja efetiva, que 

possamos questionar os temas, os problemas e possamos avançar.  

O Conselho também não pode simplesmente jogar-se a uma tarefa para 

ter apenas mais um relatório e pronto. Isso trará conseqüências para a terceira 

conferência. Se a segunda conferência não tiver objetividade, não tiver efetividade, 

poderá acontecer o que ocorreu com a saúde. Claro que a saúde já está na 10ª 

Conferência, já houve todo um processo de maturação, no máximo, se poderá alterar 

alguma prioridade, porque já há uma discussão amadurecida. Mas o processo se 

desgasta, naturalmente. 

Proponho então que se defina o tema com clareza para a próxima 

reunião, e que os Conselheiros por favor tragam subsídios de como conduzir o processo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Patrícia levantou a questão de 

temas como a filantropia, tem a questão dos mínimos sociais... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tema aberto, qualquer 

tema. Veremos que tema serão importantes ou qual será o tema central da conferência 

que será desdobrado para que possamos acertar a agenda a partir de agora. Essa é a 

segunda razão pela qual pedi para suspendermos a pauta. Se o Conselho mantiver essa 

posição - e a está mantendo à unanimidade -, a pauta vai ser em função disso. Claro que 
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de qualquer forma vamos propor pauta para o próximo ano, mas ficará sujeita à 

organização da conferência, que é o fato político mais importante do ano para nosso 

Conselho. Ficamos assim: se todos aceitarem definir o tema na próxima reunião, vamos 

trazer alternativas de datas mais ou menos ajustadas em relação a essa conferência e 

alternativas metodológicas para um bom trabalho em relação à conferência. 

 

ELIZEU CALSING - Sugiro que o calendário possa já ser discutido, 

porque há uma série de outras reuniões e seminários que vão sendo propostos já a partir 

deste final de ano, e tenho a impressão de que rever esse calendário agora é até 

vantajoso porque as pessoas podem se programar de forma melhor. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim. Então vamos começar 

pela Conferência. Conselheiro Moroni. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Se, por exemplo, a conferência se realizar no 

final de novembro, o calendário, como está proposto, estará adaptado a isso. O 

lançamento seria em abril. Antes disso é difícil se pensar o lançamento da conferência 

por causa da troca de Prefeitos, Vereadores. Faríamos o lançamento da conferência 

após essa reunião de abril; teríamos três reuniões ampliadas a cada dois meses, sendo 

uma em outubro, um mês antes da conferência, se ela for em novembro. Então o 

calendário está mais ou menos adaptado.  

Mas precisamos definir: será em novembro? Feita essa definição, 

começaríamos a procurar o local já a partir de amanhã. Por exemplo, o Centro de 

Convenções já tem sua agenda fechada até o final de 98. Precisamos definir a data e 

começar a procurar cidade e local; isso pode se tornar uma problema sério. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que a cidade adequada à 

conferência é Brasília. Minha proposta é que seja na segunda quinzena de novembro. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A reunião ampliada de 

outubro será no dia 17, então poderemos marcar mais para o final de novembro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Se houver o local; se não, 

teremos que fazer adaptações. Podemos marcar para o dia 24, por aí. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Temos que definir também quantos dias terá 

a conferência: quatro, cinco dias? A título de informação, a 2ª Conferência dos Direitos da 

Criança e do Adolescente vai ser do dia 17 ao dia 21 de agosto. Seriam três dias de 

conferência com abertura no dia anterior? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que podemos fazer nos moldes da 

1ª conferência, que foi muito boa. A abertura foi numa segunda-feira à noite, e depois nos 

reunimos durante três dias. E temos que estar atentos ao fato de que uma plenária final 

avança até as quatro ou cinco horas da manhã. 

Talvez tenhamos que repensar o início da plenária final para a parte da 

manhã do último dia. É uma coisa que tem que ser repensada, para não esvaziar, não 

esgotar as pessoas, a fim de que não se votem questões mais importantes com quorum 

baixo. Uma das grandes lições que a 1ª Conferência deixou foi esta: quatro horas da 

manhã não é hora de se terminar a plenária. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É verdade. Isso tudo é um 

aprendizado. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Outro ponto levantado no 1ª Conferência - 

volto à questão da metodologia - é: como as questões levantadas pelas conferências 

municipais e estaduais vão chegar até a nacional. Lembram-se que na 1ª Conferência 

praticamente não existia a conferência estadual. Na Conferência Nacional não 

sistematizamos o que veio dos Estados. E tivemos problemas. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Conseguimos sistematizar o que chegou 

antes no Conselho, mas houve conferências municipais realizadas uma semana antes da 

nacional, desobedecendo aos prazos estabelecidos. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Em termos de metodologia temos que 

pensar como incorporar as decisões das conferência estaduais por exemplo na nacional. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Falando em nacional, queria dizer o 

seguinte: a Patrícia alertou sobre a mudança dos gestores. Se as conferências municipais 

coincidirem com a troca de Prefeitos vamos ter que trabalhar esse dado; conheço esse 

métier: são 10 anos no movimento municipalista. O primeiro ano de uma gestão é todo 

voltado para a sensibilização, como se tivesse que começar tudo de novo. São várias as 

indagações e motivações. Vamos ter que pensar em formas de a conferência municipal 

ser também uma instância de mobilização para organização dos Conselhos municipais. 

Não sei como vamos fazê-lo.  
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No Rio Grande do Sul, em janeiro, estará se realizando o Encontro 

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e, em maio, o Estado vai sediar 

Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Gostaria, inclusive, que 

houvesse uma reunião ampliada do CNAS em maio, que coincidisse com o Encontro 

Nacional de Gestores Municipais. Penso que esse vai ser um grande momento de 

preparação da conferência. 

Fizemos um Encontro Nacional de Gestores em Minas Gerais em agosto, 

mas foi muito mal-sucedido. Praticamente, havia gestores de apenas cinco Estados, e 

percebemos que não existe uma organização, em termos de gestores municipais de 

assistência social, como existe o CONASEM, da Saúde, ou a ONDIME, da Educação. 

Acho que o Conselho Nacional terá que se articular também com essas instâncias do 

movimento municipalista, da organização, com o FONSEAS  para fortalecermos o 

processo de organização das conferências municipais. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que o prazo das conferências 

estaduais e municipais deve ser colocado no calendário. Já não é só a nacional. Se a 

Conferência Nacional for em novembro, quais serão os prazos de realização das 

conferências estaduais e municipais que devemos colocar aqui, considerando também 

que durante o primeiro semestre, como teremos novos gestores, será difícil realizar essas 

conferências. Penso que terá que ser bem no início do segundo semestre ou final do 

primeiro. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Realmente, essa questão dos 

prazos tem que ser definida. Por exemplo, as conferências municipais poderiam se 

realizar entre março e junho; e as estaduais, de junho a setembro.  

Essa questão levantada pela Marlova tem extrema importância. Já 

estamos propondo uma reunião ampliada em Brasília, em abril. Ou outra cidade, mas 

também com os gestores. Acho que o quanto antes melhor, embora os primeiros meses 

do ano sejam muito parados; em abril ficaria bom. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Deixe-me explicar: uma coisa são os 

Prefeitos nesse processo; outra são os Secretários Municipais, que são os gestores ou 

diretores de área. Temos pesquisa da Confederação Nacional de Municípios em que 76% 

dos cinco mil Municípios brasileiros não têm Secretaria Municipal de Assistência Social; é 

junto com a Saúde. Eles têm dirigentes municipais de assistência social. Às vezes, o 

nome nem é esse. 

Vamos iniciar campanha ampla, com ajuda do UNICEF, com a 

Confederação Nacional para mobilizar pelo nome: ou departamento municipal de 

assistência social ou secretaria municipal de assistência social. Mas deve ser unificado o 

nome, em primeiro lugar. O que acontece? Teremos que reiniciar o processo porque dos 

cinco mil Municípios brasileiros 80% têm até 20 mil habitantes e, nestes, muitas vezes 

não se encontram assistentes sociais, sociólogos, economistas etc. Não se encontra 

pessoal técnico capacitado para tocar uma secretaria ou um departamento. O que se tem 

pela frente é um processo de bê-a-bá. Temos que explicar a essas pessoas que existe 

uma lei, temos que falar a elas sobre a LOAS. Percebemos que, para garantir a 

conferência municipal e um mínimo de organização para se fazer uma conferência 

nacional, temos que investir maciçamente na capacitação dos gestores municipais, sejam 
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eles dirigentes ou secretários. Estou alertando para que o Conselho pense de que forma 

vai participar disso porque nossa área não tem acúmulo: a LOAS é de dezembro de 93, é 

muito recente. Ela pegou o atual mandato de Prefeitos da metade para o fim. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Veja bem, não estou sendo 

contra. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sei que não, estou tentando reforçar o 

que você está dizendo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Estou querendo antecipar. Em 

vez de maio, fazer esse processo em abril. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vamos lidar com prazos realistas: janeiro 

e fevereiro são meses em que as pessoas tomam pé da administração, tem Carnaval 

depois. Até que se inicie um processo de impressão da LOAS, que se distribuam cópias a 

todos os Municípios, se remetam correspondências do Conselho... Isso é algo que estou 

esperando para discutir na comissão com a Patrícia, com  o Celecino. Este é um ano 

atípico, é a primeira vez que o Conselho vai enfrentar com a LOAS a mudança dos 

mandatos municipais.  

Há lugares onde se sabe que as associações de Municípios farão isso. 

Por exemplo, no Rio Grande do Sul esse processo estará pré-desencadeado. A partir de 

janeiro começa. Em Alagoas e Minas Gerais também. Mas há outros lugares onde isso 

não vai acontecer. O Conselho tem que pensar em como se fazer isso. E está 

diretamente ligado à questão da conferência e das nossas discussões ampliadas. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tudo bem. Quero deixar o 

seguinte: está sendo proposta uma reunião ampliada em abril, mas quanto mais fizermos 

essa mobilização... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Estou propondo que a reunião ampliada 

seja em maio, com o Encontro Nacional de Gestores.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Você propõe que seja em maio? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Estou propondo que seja junto com o 

Encontro Nacional de Gestores porque acho que eles têm que ter a chance de participar 

de uma reunião ampliada do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há previsão de data, em 

maio? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Na segunda semana de maio. A data não 

está fechada ainda porque haverá reunião da comissão provisória nos dias 05, 06 e 07 de 

dezembro, quando se marcará a data. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não se poderia tentar 

antecipar a data do encontro nacional? Estou preocupado com os prazos. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Avaliamos, Presidente, que realmente 

em início de mandato não se prepara um encontro nacional capaz de mobilizar pelo 

menos 20% dos Municípios brasileiros. E queremos mobilizar essa quantidade em menos 

de cinco meses. Sabe por quê? Porque quando chegar um convite à mesa de um Prefeito 

para que um Secretário saia do interior do Ceará para ir para o Encontro Nacional de 

Gestores Municipais de Assistência Social ele provavelmente avaliará que não é 

importante. Por isso temos que ter uma mobilização anterior em cima do Prefeito e para 

isso precisamos de tempo. Isso significa que a confederação nacional vai ter que investir 

a LOAS primeiro no Prefeito para depois investir no secretário. Se isso ocorresse no meio 

do processo, o encontro poderia ser em março ou abril, mas avaliamos que não há 

tempos hábil para antes de maio. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja bem: se 

desencadearmos o processo só após esse encontro... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, estamos falando de coisas 

diferentes. Acho que temos que desencadear o processo... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, estou falando que, se 

as conferências municipais só se realizarem após esse encontro estaremos já no final de 

maio, começo de junho e acabou o semestre. Em seguida as estaduais. Estamos em 

cima. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nosso calendário do ano passado, da 

primeira Conferência nacional foi que as municipais se realizavam até 30 de setembro. E 

as estaduais até 30 de outubro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Naquela época ficou muito em 

cima. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Tudo bem. Quero dizer que mesmo que 

antecipemos em um mês, ainda assim será em agosto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho uma proposta concreta e 

objetiva. Houve uma superposição de datas nas conferências estaduais e municipais. 

Como vocês terão essa reunião em dezembro, procurem analisar e ver se na última 

quinzena de abril não haveria condições de, em maio, abrirmos as conferências 

municipais. Fazendo essa reunião dos gestores no final de abril, em maio já 

começaríamos. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não vejo problemas. Para mim, esses 

são processos paralelos. A mobilização que o Conselho deve fazer para a realização das 

conferências municipais independe do Encontro Nacional de Gestores. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro, mas a realização das 

conferências municipais, pelo seu raciocínio, só deveria ocorrer após. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, não. o Município que quiser pode 

fazer antes. Sou capaz de apostar que talvez 1% dos Municípios farão uma conferência 

municipal de assistência social em maio. As pessoas não têm tempo de se posicionarem, 

Celecino. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos que considerar que 

houve muita reeleição entre aspas, as coisas não são totalmente novas. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Celecino, essa “reeleição” é de pessoas 

que viveram uma época antes da LOAS. Estou com a demanda dos novos Prefeitos no 

Rio Grande do Sul, que é um Estado considerado avançadíssimo em termos de 

assistência social, e tenho que me sentar com um por um para explicar o que é a LOAS; 

eles não ouviram falar nisso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Continuo com a proposta. Não 

custa tentarmos. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Moroni, você tinha alguma 

proposta? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu tinha pensado nesse evento com 

gestores, Prefeitos, Governadores, tudo, para o lançamento da conferência Se deixarmos 

para lançar a conferência em maio, acho que ficará tarde. Isso não impede, entretanto, 

que pensemos para abril algum evento que pudesse fazer o lançamento da conferência, 

com aquelas orientações todas e depois, em maio, nesse encontro de gestores, se 
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aprofundariam as questões. Para não deixar para maio o lançamento. Está havendo uma 

confusão porque havíamos pensado em fazer o lançamento nesse evento. Se for para a 

segunda quinzena de maio ficaria tarde; mas poderemos pensar para abril um evento de 

lançamento aqui em Brasília. Lançaremos a conferência, eles terão já todas as 

orientações, e temos que garantir essas informações aos Municípios que não vierem - 

porque a maioria do pessoal não vai conseguir vir para cá em abril. E, no encontro de 

maio, o pessoal já chegará com essas informações, a conferência já estará lançada, o 

processo desencadeado, e se conseguirá aprofundar mais com os gestores. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Podemos então avançar 

nesse sentido? Em princípio, mantemos essas observações, vamos ver o local aqui em 

Brasília para se realizar a conferência, porque isso poderá condicionar a data de 

realização da conferência. Há dificuldade nesse sentido, e não podemos esquecer que 

em junho teremos eleição da Presidência do Conselho na reunião ampliada. Mantemos, 

em principio  essa proposta que está aqui e, na próxima reunião, acabaremos de fechar o 

calendário. 

 

ELIZEU CALSING - Essas datas estão todas mantidas, em princípio? 

Não vamos ver data por data? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em princípio. Precisamos 

ver a data da realização da conferência porque isso depende do local. Vamos ver em 

Brasília, que outros locais são possíveis, se o Centro de Convenções estiver 

impossibilitado. 
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ELIZEU CALSING - Essa reunião de março, em Fortaleza, será mantida? 

Isso é importante porque é um período de movimentação de avião, final de férias. Tem 

que estar logo definido para começarmos a fazer reservas.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em princípio fica acertado 

assim. Qualquer fato novo, evidentemente, que seja relevante, será considerado e 

eventualmente alteraremos esse calendário. Na próxima reunião, voltaremos à discussão 

do calendário, mas fica essa primeira idéia já colocada. 

 

ELIZEU CALSING - Está sendo sugerida um reunião ampliada em maio 

no Rio Grande do Sul, mas não caberá outra em junho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Marlova ainda não tem a 

data. Ela vai ver isso e depois ajustaremos. Ela está vendo a possibilidade de fazer em 

abril; se for em abril a reunião de gestores em Porto Alegre, tudo se alterará. Não 

podemos avançar muito porque estamos com algumas amarrações importantes. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Acho que para a próxima reunião, a 

Comissão de Política poderia trazer uma proposta já alinhavada de toda a conferência: 

calendário, critérios, para eu retomar aquela documentação toda em que trabalhamos na 

1ª Conferência, aqueles cadernos, ver como é. Acho que isso tem que ser desencadeado 

internamente, nomear a Comissão de Política para tocar isso. Do contrário não 

conseguiremos. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como estamos dependendo 

de algumas datas, na próxima reunião esperamos fechar o calendário definitivo porque 

tem a questão da data do Encontro dos Gestores, tem a questão do local aqui em 

Brasília, para ver se acertamos o calendário definitivamente.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Essa discussão sobre o Fórum de 

Gerontologia e do Idoso vamos fazer agora? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em seguida.  

Tudo bem então? Podemos passar para o seguinte? Essa reunião 

ordinária de Fortaleza vai ficar sujeita à arrumação do calendário. O Conselho está 

encaminhando como positiva a reunião ordinária em Fortaleza, em função da solicitação 

feita pela Conselheira Mariazinha, tendo em vista a realização desse fórum lá em 

Fortaleza e vamos fazer aqui apenas uma adequação com todo o interesse de realizar 

essa reunião junto com esse encontro lá em Fortaleza. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Antes de mais nada, gostaria de 

dizer que esse convite não foi de agora, foi feito na gestão passada e foi muito bem 

aceito. O direito de petição está na Constituição, principalmente na Defesa dos Direitos. 

Quando pedimos e convidamos o CNAS foi justamente para reforçar essa questão da 

defesa dos direitos das pessoas idosas. Foi também para oferecer um espaço nobre, e 

para isso assumimos um compromisso com muita coragem - como o nordestino gosta de 

fazer - de um auditório extra exclusivo para o CNAS. Quando reivindicamos para o Ceará, 

foi porque essa Região, há muito decantada pelo IBGE, IPEA e outros órgãos e até por 

organismos internacionais, é a pior Região do País. E sendo assim todos os brasileiros 
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devem se unir, se solidarizar para tudo fazer no sentido de ajudar a informar, a crescer, a 

discutir, a construir para que possamos fazer algo bem feito. 

Quero também esclarecer que Belém não está no Nordeste, fica no 

Norte, uma região igualmente muito sofrida e esquecida pelo País. 

Quando pedimos a presença do CNAS lá foi justamente porque o idoso 

está bem inserido, bem lembrado na LOAS, e achamos que o CNAS, defendendo o idoso 

como a LOAS defende, poderia ajudar. O convite ao CNAS que ainda não veio bem 

formalizado, mas temos aqui uma cópia, foi para que assumisse a vice-Presidência do 

evento, que centraliza o idoso, que tão pouca importância recebe do País, tão pouco 

significa para o Brasil. Mas para nós que lutamos há 20 anos, significa muito, é uma 

questão de vida e de missão.  

Oferecemos ao CNAS, desde a gestão passada, a vice-Presidência. 

Penso que é o que podemos oferecer, no sentido de distinguir esse órgão tão importante 

para o País. Quando oferecemos também uma oficina específica sobre assistência social, 

também quisemos dar esse espaço, pensando em sermos bem compreendidos e bem 

aceitos. Reivindicamos, no direito de petição, que a Comissão de Política também 

participe das comissões de organização, de execução e de articulação, necessárias para 

maior divulgação nacional. 

Assim, esse fórum está sendo composto pelo tema: “Política social versus 

envelhecimento, 20 depois”. Está previsto para ser realizado de 1º a 06 de março de 

1997. No dia 1º e no dia 02, no momento de pró-fórum, serão realizadas 16 oficinas 

técnicas, importantes, que terão abrangência muito significativa,  porque será o momento 

em que repassaremos informações e conhecimento específico. Teremos o fórum 

nacional e sonhamos também com uma reunião ampliada do CNAS, justamente para 

reforçar essa questão da política nacional do idoso e também para colaborar com a SAS 
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no sentido dessa implantação efetiva no País, que está um pouco demorada. Então, seria 

uma forma de pressão levar para uma reunião ampliada. Teremos também um fórum 

sobre asilos.  

No último fórum contamos com 1.300 participantes, cinco Ministérios 

presentes. 

Os objetivos desse fórum representam, evidentemente, o compromisso 

das entidades que lidam com idosos: fazer uma análise retrospectiva e prospectiva da 

política social de atenção às pessoas em processo de envelhecimento no Brasil, nas 

perspectivas sócioeconômica e política; 

Fortalecer os órgãos públicos, os movimentos e associações de idosos, 

no sentido da defesa desses direitos. Pensamos que podemos fortalecer um órgão 

público no momento em que colocamos temas em pauta e damos contribuições efetivas 

e positivas no sentido da defesa dos direitos sociais e da qualidade de vida digna; 

Ampliar as reflexões e discussões sobre as necessidades emergentes, 

ações efetivas públicas e privadas de apoio e assistência e promoção das pessoas 

idosas; 

Estimular a formação e a ampliação de uma consciência crítica da 

sociedade na produção de iniciativas, na reivindicação e exigência do cumprimento ético 

das leis e proposições com vista ao bem comum, à qualidade de vida, à justiça e 

oportunidades.  

As oficinas serão sobre gerontologia, geriatria, direitos sociais e terceira 

idade, oficina da mulher, oficina do homem, oficina de arte e cultura, cuidados para 

portadores de Alzheimer, espiritualidade ecumênica, autocuidados e medicina alternativa, 

psicogerontologia com oficina da memória, corporeidade, oficina de assistência social, 

odontogeriatria, geração de renda, o deficiente idoso e oficina de teatro. 
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Estamos prevendo uma abertura solene ao fórum, três conferências e 

cinco painéis, uma análise retrospectiva e científica, a seguridade social brasileira frente à 

questão do idoso, políticas setoriais, realidade e perspectivas regionais frente à política 

nacional do idoso, ações pioneiras e exitosas de trabalho social com o idoso. Teremos 

uma assembléia na qual será reapresentada a Carta do Nordeste, referente ao 4º Fórum, 

quando se tratou da questão do desafio do envelhecimento no Nordeste. A outra é uma 

Carta à Nação brasileira, uma carta de 20 anos de luta pelo reconhecimento da cidadania 

do idoso brasileiro.  

A programação social prevê culto ecumênico, apresentação e duas peças 

de teatro que colocam questões como a aposentadoria e a mulher idosa, lançamento de 

quatro livros e um show regional. 

As comissões serão de coordenação geral, executiva, técnico-científica, 

sócio-cultural. 

Tenho a impressão de que se o CNAS puder ajudar vai crescer cada vez 

mais nesse apoio que dá à sociedade civil; muito mais ainda em uma região onde se 

pretende e se deve por direito ajudar e muito para melhorar a qualidade de vida, se 

ampliarem discussões e se repassarem informações. Era isso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Maria Barroso, 

muito obrigado pela reiteração do convite. Quero dizer que o Conselho vai participar, com 

todo o esforço. Vamos encaminhar para ver de que forma participaremos. A proposta que 

está contemplada aqui é de efetiva participação. Dado o problema do calendário, e em 

função dessa discussão que teríamos hoje, deixamos propositadamente os assuntos 

juntos, porque uma coisa está ligada à outra, e dada a definição da questão da 2ª 

Conferência, vamos acertar e discutir agora como faremos essa reunião. 
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Penso que embora não seja tradicional realizarmos reunião ordinária fora 

de Brasília, em função do convite que vem desde a gestão passada, do interesse em 

discutir o tema, o Conselho poderá apreciar essa possibilidade. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Quem sabe, poderia até ser o 

momento de, pelo menos, lançar o tema da 2ª Conferência? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Gostaria de ouvir do Elizeu a 

confirmação ou não do Fórum sobre o Idoso, para o mesmo mês, programado pela SAS; 

se há alguma articulação com esse evento de gerontologia. 

 

ELIZEU CALSING - Não, esse é um fórum da política nacional do idoso. 

Esse outro é mais voltado para gerontologia  e tem objetivo muito específico. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Esse promovido pela SAS 

está previsto para que data? 

 

ELIZEU CALSING - Está previsto para o mês de março. Não é uma 

promoção da SAS apenas; envolve todos os organismos nacionais do idoso, está 

programado para se realizar aqui em Brasília. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Elizeu, estou estranhando pelo 

seguinte: esse convite foi feito no ano passado, acredito que em abril. O evento se 

realizaria em novembro, mas foi postergado, a pedido de alguns Estados, em razão do 

segundo turno das eleições. Eu estou estranhando, porque a Secretária de Assistência 



 

 169 de 325 

Social já tinha assumido o compromisso conosco. A Srª Secretária é vice-Presidente do 

evento. Já houve toda uma tramitação e negociação. Estranho que se marque outro 

evento para tratar do mesmo assunto no mesmo mês. 

 

ELIZEU CALSING - Não vai ser tratado o mesmo assunto. Mas não 

vamos brigar porque essa data da política nacional foi proposta pelos fóruns regionais. 

Foram propostos durante o ano de 1996 cinco fóruns regionais, e isso vem como 

conclusão de cada um desses fóruns. Não é que ele deva se realizar em março; essa 

data pode ser modificada; até os objetivos desse fórum podem ser acoplados ao outro, 

inclusive, como forma de racionalizar recursos. Teremos que conversar e tenho a 

impressão de que não há necessidade de contrapormos fóruns que tenham o mesmo 

objetivo. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Pelo que entendi essa conversa vai ter 

que acontecer antes mesmo da definição do nosso calendário para 1997. Claro, o 

calendário como um todo está remetido à data da Conferência Nacional, mas 

dependendo do encaminhamento que se tomar entre os organizadores dos eventos do 

idoso isso também trará indicações para o calendário. 

 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que é bom separar as coisas. A 

Mariazinha insiste em dizer que o convite para participar do Fórum Nacional do Idoso foi 

feito na gestão passada, e de fato foi. Acho que o CNAS tem o compromisso de 

participação até porque o idoso é uma das populações que são alvo da LOAS. Para mim, 

são coisas diferentes a participação no fórum do idoso e uma reunião plenário do 
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Conselho em Fortaleza. Isso significa dizer, Sr. Presidente, que teremos que passar uma 

semana lá porque se a reunião é nos dias 3 e 4 e o fórum é 5 e 6, são quatro dias. Como 

Fortaleza é relativamente longe, teremos comprometidos dois dias para ida e volta.  

Temos que ponderar o que realmente queremos: como Conselho, 

queremos participar do Fórum Nacional do Idoso ou queremos fazer reunião ordinária ou 

ampliada? Temos que rever como será essa reunião. Claro que o CNAS tem o 

compromisso de participar do fórum do idoso. Isso está claro para todos. Minha questão 

se refere a fazer uma reunião ordinária, só do Conselho... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ou ampliada. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Se for ampliada, acho que é diferente, 

porque nossa proposta para reunião ampliada é que seja, sempre que possível, 

descentralizada, em outro Estado, para fazer rodízio e dar oportunidade à participação de 

outras pessoas. Quando a Mariazinha conversou isso comigo, lembro-me de que a idéia 

seria que além do fórum do idoso talvez se devesse fazer uma reunião ampliada lá em 

Fortaleza. Mas penso que se a reunião não é ampliada, o caso muda de figura. Do ano 

para cá muita coisa aconteceu, temos o calendário da Conferência Nacional que precisa 

ser avaliado, temos o lançamento da Conferência , a posse dos novos administradores e 

gestores, e esse calendário deve ser revisto. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A conversa que tive com a 

ilustre Conselheira foi no sentido de que o Conselho participaria efetivamente; não há 

questionamento nesse sentido. Em função do pleito de se promover uma reunião 

ampliada, pensei em incluir na proposta para ser discutido. Como temos o problema da 
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mudança das administrações e se planejou uma reunião em abril, por temermos fazer 

antes, e de preferência em Brasília, para dar um sentido de abrangência nacional, na 

versão inicial que apresentamos para debate a idéia era fazer uma ampliada lá. Surgiu o 

problema de que só em abril seria razoável fazer essa reunião em Brasília, convidando 

Prefeitos, Governadores, Parlamentares... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas com essa mudança de datas, 

Celecino, aconteceram várias coisas, inclusive uma reunião que estava marcada para ser 

em novembro, em Recife, passou para dezembro. Acho que as coisas se atropelaram. 

Penso que será muito difícil; temos muitos compromissos. O CNAS tem um cronograma 

que deve sofrer alterações mínimas.  

Eu não estava presente, não fui consultada, mas foi consenso do 

Conselho a data para 19 e 20 de dezembro, mas acho absolutamente irracional fazer 

reunião nessa data em Recife. É muito perto do Natal para quem mora no Rio Grande do 

Sul, e são cinco horas de vôo par se atravessar o País. Se não se consegue lugar nos 

aviões, fica complicado. Essas coisas têm que ser planejadas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi planejado, mas houve 

imprevistos, querida Conselheira; houve imprevisto insuperável, insuperável. Fizemos 

todas as articulações para hoje e amanhã estarmos em Recife, mas foi absolutamente 

impossível. Diante dos fatos, não havia outra alternativa senão fazer a reunião ordinária 

na data seguinte, já marcada para Brasília. Como os Conselheiros teriam que se deslocar 

para Brasília, nos deslocaríamos para Recife. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não é a mesma coisa, Presidente. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Evidente, mas veja bem, foi 

apenas uma atenuante porque não havia outra alternativa. 

Voltando ao assunto fórum do idoso em Fortaleza. A proposta então foi 

essa. Previmos realizar uma reunião ampliada lá, aproveitando o encontro, o que 

reforçaria mutuamente as duas instituições. Acontece que em função da avaliação feita 

na elaboração dessa pré-pauta, março seria muito próximo para fazer uma reunião 

ampliada em Brasília ou fora dela, tendo em vista o seu caráter nacional. Como a 

ampliada será em abril, pensou-se na alternativa para prestigiar ao máximo a realização 

desse evento em Fortaleza e colocou-se para discussão a possibilidade de realizar uma 

reunião ordinária fora de Brasília. Obviamente, não é uma decisão; é uma colocação, 

tendo em vista o interesse da Presidência em, mais do que participar - isso já está 

garantido -, realizar evento que reforce a atuação do fórum. Foi esse o objetivo. E a idéia 

era realmente propor uma reunião ampliada, mas em função da Conferência e do caráter 

nacional de reunir aqui Prefeitos, Governadores, Parlamentares, ficaria complicado fazer 

uma reunião ampliada em março e outra em abril; daí a alternativa da reunião ordinária 

junto ao fórum. É a forma que está em discussão para se contemplar o convite feito pela 

ilustre Conselheira. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Presidente, eu também queria 

lembrar o seguinte: só com a realização de uma reunião ordinária ou ampliada teríamos a 

garantia da presença de todos os componentes do Conselho. Isso também foi pensado 

porque gostaríamos que os Conselheiros vivenciassem essa oportunidade de estar com 

as organizações de idosos e os próprios idosos. Às vezes, só com a vivência é que 

adquirimos melhor conhecimento. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Então está 

colocado o convite feito formalmente e reiterado. Pode-se fazer, para não ficar muito 

tempo, uma reunião ordinária do Conselho, de um dia; os Conselheiros que puderem 

permaneçam durante a realização do fórum; quem tiver compromissos intransponíveis 

que retorne, mas em função do apelo, do reiterado convite feito, pergunto se o Conselho 

concorda com essa reunião ordinária em Fortaleza, junto com o fórum do idoso, 

programada para esses dias. 

Alguma ponderação adicional, algum reexame da discussão?(Pausa) 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - O CNAS já provou seu compromisso e sua 

responsabilidade para com o idoso. A segunda reunião ampliada do CNAS em São Paulo 

foi exatamente junto com o idoso. Acho importante que essa reunião aconteça e é 

também relevante que o CNAS esteja presente. Todavia, fazer uma reunião na cidade 

não significa, do meu ponto de vista, assegurar presença, porque ficar mais dias em 

Fortaleza não é obrigatório. Se o Conselho manda representante, no meu entender, essa 

deve ser a praxe. Sempre que há um evento, o Conselho designa representante para 

participar. Fazer reunião ordinária do Conselho colada a um evento, sem estar no evento, 

me sugere algo de casuísmo, não me convence muito, qualquer que seja o tipo de 

evento. Se for assim haverá um precedente, e quando houver haver um evento em 

Salvador, por exemplo - seja do deficiente, da criança e do adolescente -, o Conselho 

teria que estar presente também. Temos que ter critérios para a realização de eventos, 

mas a participação do Conselho nesses eventos tem que ser garantida seja pelo 

Presidente, vice-Presidente, Conselheiros, etc. Acho um tanto esdrúxula, fazer essa 

reunião lá em Fortaleza por conta do evento. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma consideração 

adicional? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que as considerações do Vando 

são importantes. Durante toda minha gestão no CNAS nos pediam, várias vezes, que 

fizéssemos reuniões do Conselho fora de Brasília. Eu mesma quis fazer uma ordinária no 

Rio Grande do Sul. Foi argumentado, inclusive, que, por limitações orçamentárias, as 

reuniões ordinárias deveriam ser em Brasília, porque as ampliadas já ocorrem fora daqui. 

Acho que essa questão de critérios levantada pelo Vando é importante; temos que ter 

critérios porque vamos abrir precedente se fizermos reunião ordinária colada a evento, 

sem a garantia de que os Conselheiros ficarão para o evento. Isso é absolutamente 

verdadeiro. Início de março é começo de ano letivo, as pessoas que saírem de férias em 

fevereiro estarão retornando, acho muito difícil, dada a agenda dos Conselheiros, que se 

possa ficar uma semana em Fortaleza ou em qualquer outro lugar.  

A reunião ordinária, para mim, deve ser em Brasília sempre, porque é a 

sede do Conselho, os Conselheiros aproveitam os dias de reunião para fazer coisas 

importantes ligadas às atividades do Conselho, que são muito importantes. Mas é vital 

que as reuniões ampliadas do Conselho sejam descentralizadas.  

Entendo que o CNAS deve garantir que mais Conselheiros estejam 

presentes em Fortaleza, os que têm interesse na área, os que eventualmente tenham 

interesse em estar lá, titulares e suplentes; acho que todos, uma vez convidados para o 

evento, devem estar lá. Todavia, nossa reunião ordinária deve ser em Brasília. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma consideração mais? 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que a participação do Conselho 

nesse fórum deve ser a do Conselheiro que se interessar. Nosso critério é de que os 

Conselheiros que participam o fazem porque o assunto é de determinada comissão, ou 

porque é importante que o Presidente esteja. Concordo que é relevante que o Conselho 

esteja presente ao fórum. O evento é importante para qual comissão? A meu ver, é 

natural que esteja lá um membro de cada comissão: de política, de assistência, de 

normas, de financiamento? São critérios de participação. 

  

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Temos também critério de procurar 

privilegiar os Conselheiros que tenham maior interesse em determinada área. Por 

exemplo, quando o evento é de política do deficiente, por questão óbvia, vão a Lair, ou a 

Maria José, a Aninha.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É nesse sentido o que eu quis dizer. O 

interesse é a ligação com a área. 

 

ELIZEU CALSING - Acho que seria o caso de vermos a proposta de 

calendário, que tem uma série de reuniões ampliadas propostas sem tema nem 

justificativa. Está sendo proposto pela Conselheira Mariazinha algo que é extremamente 

razoável. Temos que olhar pelo lado do tema que ela propõe. Consta na LOAS que o 

idoso pobre, que é maioria, é um dos beneficiários da lei, pode citar até estatísticas que 

mostram que a maioria é pobre, a quase totalidade recebe um salário mínimo de 

aposentadoria - cerca de 72% -; estamos falando de um segmento da seguridade social, 

que é o que estamos tentando preservar. 
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Acho que existem muitas justificativas até porque está sendo proposta 

uma avaliação de 20 anos de ação pública e privada ligada ao idoso. É um marco 

histórico. A Mariazinha talvez até poderia ter colocado outros antecedentes para se 

chegar a esses 20 anos. 

Politicamente, para o Conselho, seria importante assumir essa causa do 

idoso até porque todos sabemos que o Brasil está em processo crescente de 

envelhecimento. Essa reunião ampliada de São Paulo não pode ser absolutamente 

comparada com essa que se propõe. Lá, houve uma discussão muito pontual, a segunda 

experiência em fim de reunião ampliada, e eu diria que aqui temos muitas justificativas, e 

até o lançamento da Conferência poderia se dar em evento dessa natureza. Só como 

uma idéia, não é que se tenha que se dar necessariamente, mas é um momento em que 

se poderia valorizar esse beneficiário da LOAS, além de todas as outras justificativas não 

comentadas aqui, mas que devem ser levadas em conta para um apoio mais intenso do 

Conselho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito. Conselheira 

Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Penso que todas as ponderações 

explicitadas até o momento são bem conseqüentes. Já temos aqui a previsão da 1ª 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e temos que decidir como 

será a participação do Conselho. Foi levantada uma questão agora para a qual eu não 

estava alerta: são 20 anos de ação para o idoso. Essa data é importante. 

Todavia, fazer uma reunião ampliada e em abril não concordo. Fazer 

reunião em Fortaleza para lançar a Conferência seria complicado. Por causa das pessoas 
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que queremos convidar, Prefeitos, Vereadores, Governadores, Deputados, Secretários, 

etc., tem que ser em Brasília. Não há como evitar isso. Eles vêem para cá e aproveitam 

para fazer contatos, cumprir compromissos etc. É muito mais fácil trazê-los para Brasília. 

Mas fazer uma reunião ordinária em Fortaleza só para ser lá, e depois 

quem quiser que fique para o evento, a meu ver não tem o menor sentido, realmente. 

Essa reunião plenária deve permanecer com o espírito que você propôs, de fazer com 

que os Conselheiro em sua totalidade ou pelo menos a grande maioria permaneçam lá. 

Mas não podemos forçar. Não dá para fazer a reunião plenária em Fortaleza, convocar 

todos os Conselheiros, e, depois, só vão ficar para o fórum aqueles que iriam de qualquer 

forma; os outros debandam. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Se é importante que a discussão sobre 

o idoso seja junto com uma reunião ampliada não dá para ser nessa data. Se o evento é 

tão relevante que necessita de uma reunião ampliada não pode ser agora, porque não 

temos condições de fazer essa reunião em março. Como iremos nos organizar em 

fevereiro, já que em janeiro não se consegue nada, para fazer uma reunião ampliada? E 

ainda teremos Carnaval. Sabemos que não podemos fazer reunião ampliada sem 

planejamento. Já fizemos outras. 

O CNAS pode ser co-promotor do Fórum Nacional de Gerontologia e 

convida, reforça o convite, mobiliza os Conselhos estaduais e os Municipais para o 

evento. Reforça politicamente. Há mudança no caráter porque reunião ampliada já está 

posta como reunião que tem metodologia própria, é um evento sobre o qual o CNAS 

assume a responsabilidade. Essas reuniões são subsídios para a atuação do CNAS, e 

este assume a responsabilidade e o compromisso dessas reuniões ampliadas. É 
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diferente. É outra coisa, não precisamos preparar, não vamos assumir questões que 

envolvam o dinamismo de uma reunião ampliada.  

Acho que o evento é importante, e o CNAS não pode ficar distante. O 

apelo da Mariazinha é no sentido de que os Conselheiros se apropriem da discussão 

sobre o idoso porque, de modo geral, não conhecem essa realidade. Então, que 

participem do evento para que possam ter dimensão mais adequada disso. O CNAS deve 

participar, sem dúvida, deve ser co-promotor e assumir a responsabilidade de mobilizar e 

sensibilizar os Conselhos e tudo o mais. Mas que fique claro que não será reunião 

ampliada, é um evento que o CNAS estará promovendo com outro e divulgando e 

chamando para si também. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação? 

Algum Conselheiro desejar fazer mais comentários? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Presidente, acho que estamos 

levantando questões que são importantes não só em relação especificamente a esse 

evento do idoso, mas também em relação ao procedimento que o Conselho deve ter 

sempre. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Correto. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O que o Vando comentou sobre o 

casuísmo é importante porque o Conselho tem que se posicionar sempre da mesma 

forma. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não sei, questiono, mas 

respeito. Estou aqui levantando as questões do Conselho, que é soberano para dizer sim 

ou não e para outras considerações. O Conselho é mais do que soberano para tomar 

decisões. Penso que a tradição deve ser considerada, mas se o Conselho entender que 

deva proceder de forma diferente, ele tem absoluta autonomia para fazê-lo. Por isso 

estou deixando que todos levantem suas questões, que fique bem claro que o Conselho 

participará em peso dessa reunião, a partir desta Presidência, que se compromete aqui 

que vai participar, e estou vendo isso com o Conselho.  

As pessoas estão levantando questões sobre manter uma tradição, 

manter o espírito. A Patrícia colocou uma questão muito interessante que é o Conselho 

se posicionar como co-promotor, dar toda a ajuda possível à realização do evento. É uma 

alternativa colocada em função de convite feito e reiterado por uma Conselheira; por isso 

estamos dando atenção especial ao problema. 

Conselheira Mariazinha, essa data já está marcada definitivamente para o 

encontro, o fórum? 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Já, porque o centro de 

convenções tem agenda muito extensa lá, e precisamos de cerca de dois anos de 

antecedência. 

Só queria agradecer ao Elizeu sua intervenção. Entendi que ele quis 

realmente ajudar, porque há muito tempo ele vem acompanhando essa questão do idoso, 

e agradeço. 

Quando anunciei o fórum, eu citei que eram 20 anos de ação, de luta. 

Fizemos questão de convidar, insistir que o CNAS estivesse presente porque faço parte 

do CNAS, que considero órgão extremamente importante, mas, desculpem-me dizer, o 



 

 180 de 325 

mais importante mesmo é a questão do idoso. Acima do Conselho está a questão do 

idoso. O último fórum contou com a presença de outros Ministérios, de personalidades 

internacionais e um auditório de 1.300 pessoas. Parece até que eu advogava e insistia na 

presença do Conselho como se sem ele o fórum não sobreviveria. Não é assim. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não foi entendido assim. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Entendemos a luta do Conselho. 

Como o idoso está na LOAS, como o Conselho existe para também defender os direitos 

daqueles que estão na LOAS e considerando todas as questões que o Elizeu comentou - 

e que eu não quis citar porque achei que seria desnecessário - e porque acho que os 

Conselheiros têm compreensão dessa explosão demográfica e que o País não está 

preparado nem sensibilizado pela questão, entendia eu que a questão seria pacífica. 

Agradeço e ao mesmo tempo peço desculpas pela ousadia de ter convidado, insistido e 

procurado exaltar tanto o Conselho. Muito obrigada. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Vando tem a 

palavra.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Pedi a palavra muito brevemente para 

insistir em dizer que o Conselho estará presente. Acho desnecessária a reunião ampliada 

em Fortaleza. O Conselho, eu defendo que esteja presente e muito bem representado. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Penso que é bom esclarecer à 

Conselheira Mariazinha que isso foi defendido por todos os Conselheiros. Eu, inclusive, 
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resgatei o convite feito durante minha gestão e o compromisso que assumi em nome do 

Colegiado - que acho que deve ser mantido - de que seríamos co-promotores. Temos que 

estar integralmente e penso como a Patrícia. Temos que mobilizar par que os Conselhos 

estaduais e os municipais participem. Essa é a tarefa política do CNAS frente ao Fórum 

Nacional do Idoso e tem que ser cumprida. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Conselheira 

Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que 20 anos de ação para o 

idoso é algo para se comemorar. Brevemente serei idosa também. O problema é que não 

podemos pensar que sem o Conselho o fórum não existirá. Claro que vai existir; ninguém 

tem a prepotência de pensar o contrário. Todo mundo, Mariazinha, disse que o Conselho 

deve estar presente. Mas, realmente, se formos ver a adequação das reuniões ampliadas 

veremos que não temos condições de fazer essa reunião. Se é para comparecer ao 

evento somente aqueles indicados ou aqueles que queiram participar, não tem sentido 

fazer a reunião ampliada lá. Devem se deslocar para Fortaleza apenas aqueles que você 

considerar conveniente que devam estar lá. Devemos ampliar para que você aponte 

quais os Conselheiros deverão estar presentes. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Muito bem. Então vamos 

acertar. A participação é integral, o Conselho está muito honrado em ser co-promotor da 

ação, aceita com muita honra ser vice-Presidente, vai mobilizar todos os Conselhos 

estaduais e municipais no sentido de que participem do evento. Esta Presidência estará 

presente, além de outros Conselheiros que venham a ser indicados para dar todo o 
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apoio, participar das oficinas que nos interessam como obtentores de conhecimento da 

matéria e dar todo o apoio possível à realização desse encontro. 

com isso, damos demonstração efetiva de que o Conselho está 

preocupado com a questão, e o extremo esforço que foi feito ao longo desses 20 anos. 

Também com isso, não quebramos uma rotina.  

Em relação à proposta do Elizeu, de se fazer o lançamento da 2ª 

Conferência em qualquer Estado, há implicações políticas. Pelo fato de ser o lançamento 

de uma conferência não deve ser em outra Unidade da Federação que não seja o Distrito 

Federal, por causa de melindres políticos que se podem acarretar. Por várias razões, o 

lançamento da conferência deve ser feito em Brasília.  

Mas daremos todo o apoio possível, já me prontifiquei a qualquer 

colaboração, e o Conselho fará isso com extrema honra, com muito carinho. 

A data da reunião poderá ser modificada para outra semana, até para 

não atrapalhar a ida dos Conselheiros a esse encontro. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, não pode ser na mesma semana 

porque as pessoas têm que poder ir ao fórum do idoso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Certo. Vamos rever a data 

da reunião ordinária de março. 

Voltemos à nossa pauta.  

Minha pretensão é deixar para amanhã apenas três assuntos: a norma 

operacional básica, a questão da entidade cujo processo foi encaminhado para o 

plenário, a ABNT, e o ofício que foi encaminhado e a resposta que a SAS está 

apresentando, que recebemos hoje e vou distribuir agora. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Tenho um problema para incluir na 

pauta. Já conversei com a Ana Lígia sobre isso. Acho que o Conselho está tendo algum 

problema no julgamento dos 20% de gratuidade. Tenho uma lista de queixas e 

reclamações não só do Rio Grande do Sul, e a Fernanda levantou o mesmo problema, 

pedindo que fosse incluído em pauta em nosso nome. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pode incluir, perfeito, claro. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Seria bom convidar o pessoal da equipe 

para estar aqui amanhã. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então temos quatro itens 

para amanhã. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Quero pedir uma questão de ordem. Na 

hora em que foi votado o pacote de resoluções, eu não estava aqui e quero pedir vistas 

ao processo dos salesianos, que estão tendo problema com esses 20% de gratuidade. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Não sei como é 

o procedimento; já foi votado, mas o Plenário poderá deliberar sobre essa requisição. 

O Plenário concorda com a solicitação da Conselheira? (Pausa) 

Então, tudo bem. O processo será entregue. 

O último item do dia: subvenções sociais, proposta de encaminhamento. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A título de informação, até porque o 

Conselho vai desencadear algumas ações que certamente repercutirão, essas 

subvenções sociais são daquelas entidades que recebiam recursos, principalmente via 

Orçamento - o anexo dois. Eram subvenções sociais dos Parlamentares, pagas durante 

certo tempo pelo antigo CNSS, o órgão gestor à época. Inicialmente, havia 14 mil 

processos, mais ou menos, de entidades que não prestaram contas. Hoje, temos no 

Conselho 6.233 entidades em débito com essas subvenções sociais. Por decisão do 

Tribunal de Contas, o CNAS herdou essa dívida e precisa cobrar dessas entidades. 

Temos um setor, a equipe técnica, que cuida disso.  

A Secretaria-Executiva elaborou proposta de vários encaminhamentos à 

Presidência, que foi aprovada. Precisamos de suporte material, que está sendo 

providenciado, para resolver o problema dessas 6.233 entidades que têm débito com o 

Conselho. Constantemente são enviados ofícios da Polícia Federal pedindo informações 

sobre essas entidades. Estamos sugerindo que se baixe uma resolução dando prazo de 

90 dias para que as entidades inadimplentes encaminhem a prestação de contas ou 

ressarçam aos cofres a subvenção social recebida. O prazo será contado a partir do 

recebimento da correspondência, que deverá ser registrada em A.R. Essa resolução só 

seria aprovada pelo Conselho e publicada no Diário Oficial quando tivéssemos todos os 

outros processos aqui colocados já desencadeados. De outra forma não conseguiremos. 

Não vamos baixar a resolução e depois tomar as providências; estamos tomando as 

providências primeiro. Os processos já estão separados, mas o trabalho envolve 6 mil 

correspondências prontas antes de baixarmos a resolução. 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Essa lista negra sofreu alguma 

penalidade, tipo verba parada ou... 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Elas são inadimplentes. Foram cassados os 

registros, não podem pedir novo certificado. Há o problema de essa informação só estar 

no CNAS; não está no SIAFI, por exemplo. Essa é uma herança maldita do CNSS. 

O segundo passo seria reencaminhar ofício a todas as entidades 

inadimplentes, de acordo com os procedimentos: anexar cópia da resolução aprovada, 

deixar clara a responsabilidade da entidade sobre recurso público e as conseqüências da 

não-prestação de contas, fazer pequeno histórico sobre o que era subvenção social e 

como é hoje o mecanismo de repasse de recursos via Fundo, apresentar todas as 

informações necessárias acerca da subvenção social recebida e os procedimentos que a 

entidade deverá adotar caso queira desenvolver o recurso, comunicar a entidade que 

será incluída no sistema, no SIAFI, e o que isso acarretará.  

Recebemos muitas cartas das entidades dizendo que não receberam. O 

repasse do recurso era feito assim: havia uma conta em que se depositava o recurso no 

Banco do Brasil, que podia ser na cidade ou na capital. O banco comunicava à entidade 

que o recurso estava disponível. Se a entidade, por algum motivo, não compareceu para 

retirar aquele recurso, com as sucessivas desvalorizações da moeda, esse recurso sumiu 

no banco. Há casos em que realmente, a entidade não recebeu aquele dinheiro. Há 

vários casos e argumentações. Mas as entidade que alegarem o não-recebimento do 

recurso deverão apresentar a este Conselho declaração assinada pelo dirigente, com 

firma reconhecida em cartório, assim como declaração do Banco do Brasil de que não 

repassou o recurso. Dessa forma será retirado o nome daquela entidade de lista de 

inadimplência. Se o banco não repassou o recurso, a entidade não está inadimplente.  

Estamos tentando instalar, por intermédio da Dataprev, um terminal no 

Conselho para fazermos consulta sobre o CGC dessas entidades. Se o CGC estiver 
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inativo, é sinal de que a entidade não existe mais. Essa consulta vai ser feita no próprio 

Conselho. 

Vamos enviar ofícios às prefeituras, Conselhos municipais, para ver se a 

entidade funciona ainda, se é conhecida ou não. 

 

MARIA JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - Acho isso importantíssimo 

porque temos detectado, na Bahia, que há entidades para as quais está havendo repasse 

de verbas do Fundo Nacional, mas elas não existem mais. Principalmente creches. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se houver indicação 

concreta disso tem que ser notificado, para que se tomem providências. 

 

MARIA JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - Claro, estamos chamando a 

fiscalização para prestar contas, se possível, ao Conselho, das entidades que não foram 

encontradas e que receberam as verbas dos convênios. 

 

ELIZEU CALSING - A Conselheira conhece bem o sistema de 

pagamentos: quem paga é o Estado, o Fundo estadual. Quando ele recebe um relatório 

de  atendimento da entidade, automaticamente faz o pagamento. Depois o Estado manda 

um relatório de execução fisco-financeira correspondente ao recurso. 

 

MARIA JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - A Secretaria do Trabalho e 

Ação Social treinou pessoal para fazer a fiscalização, que detectou que muitas dessas 

entidades não existem. 
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ANA MARIA LIMA BARBOSA - Percebi que o Governador do meu Estado 

estava com toda a razão. Reclamamos com ele, que disse que não repassaria nenhum 

recurso - foi o último Estado a assumir - que não conhecesse. Enviou técnicos da 

confiança dele para visitar cada entidade antes de repassar os recursos. 

 

MARIA JOSÉ CALHEIRA L. T. DA SILVA - É isso mesmo, tem que ser 

fiscalizado para ver se existe. É por isso que acho importante que essa relação vá para 

os Conselhos, a fim de que se tenha conhecimento sobre a existência ou não da 

entidade. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Depois disso, o próximo passo seria 

comunicar ao SIAFI e à SAS, que entidades continuam inadimplentes, alertando também 

para a LDO de 96, que proíbe o repasse de recurso para entidades inadimplentes. 

Depois de 60 dias após o prazo final da resolução, comunicaríamos ao 

Tribunal de Contas da União dos Estados e Municípios todas as medidas tomadas pelo 

CNAS e os nomes das entidades inadimplentes. Encaminhamento ao Ministério Público 

Federal e ao Ministério Público da Comarca sede da entidade de todas as informações 

que temos aqui. 

Esses seriam os passos do CNAS, que envolvem reorganização interna, 

mais pessoas etc. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Conselheiro 

Célio. 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES - Você mencionava há pouco o repasse de 

informações a respeito da inadimplência, mas vai para o arquivo morto ao se constatar a 

inexistência do CGC ou da própria entidade. Penso que não cabe ser arquivo morto; o 

encaminhamento deve ser imediato ao Ministério Público para que averigúe onde houve 

a fraude. Nesse caso não é necessário esperar os 60 dias. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - No caso de CGC extinto, a entidade não 

existe mais. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Mas houve um responsável que continua 

respondendo. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não. Não existe mais. A maneira com era 

feito o pagamento das subvenções sociais não permite responsabilizar o dirigente. Não 

há como fazer a tomada de contas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Evidentemente, podemos 

tentar localizar quem era o responsável para criar algum tipo de constrangimento ou 

restrição se estiver hoje usando o nome de outra entidade. Isso é possível. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Esse esquema aqui é o da CPI do 

Orçamento. É isso que estamos tratando. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma observação sobre 

esse assunto? (Pausa) 

[TTR1] Comentário:  
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O único informe que tenho aqui, tratado na reunião de hoje, diz respeito 

ao projeto de lei do Deputado Nelson Marchesan. Nossa assessoria verificou que estava 

na pauta para ser votado hoje no Senado. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Vamos corrigir essa informação: o projeto 

está na Comissão de Justiça do Senado. Ele passa por três comissões e está agora na 

primeira. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ainda assim falei com o 

Ministro sobre as novidades ou a principal novidade que ocorreu na votação da Câmara, 

e o Ministro imediatamente tomaria providências. Não sei quais foram porque vim para 

cá. Como houve uma adicional no projeto original, determinou que fosse examinado e 

não tinha ainda o retorno. 

Alguém tem algum informe ainda para hoje? 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Trouxe o Projeto de Lei nº 1.275, que é 

do meu irmão, Deputado Federal, que dispõe sobre o trabalho voluntário em nível de 

Brasil. Ele recebeu, durante o ano passado, vários pedidos de entidades não-

governamentais, principalmente aquelas que trabalham com voluntariado que depois 

tinham problemas na Justiça do Trabalho porque o voluntário ficava ali um, dois, três 

anos e depois acionava a entidade, justificava o vínculo empregatício, levava 

testemunhas, e a Justiça do Trabalho fazia a concessão, o que levava aquelas entidades 

a situação difícil. Temos casos bastante graves em nosso Estado de entidades que não 

têm patrimônio para pagar as indenizações para essas ações. 
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Ele elaborou um projeto de lei que regulamenta o trabalho voluntário. Há 

uma série de considerações aqui. Além disso propõe a celebração de termo de adesão 

entre a entidade e o voluntário para que isso fique caracterizado, efetivamente, o trabalho 

voluntário. Esse projeto tramitou no ano passado, recebeu parecer favorável do Relator 

Deputado João Melão Neto, e está prestes a ser votado na Câmara, talvez na semana 

que vem. O projeto tem o apoio de todos os Partidos, e o Deputado espera que seja 

votado por acordo entre os Partidos porque não traz prejuízo a ninguém, apenas 

regulamenta uma situação à maioria das entidades.  

Vou deixar cópia para a Presidência para depois distribuir a todos os 

Conselheiros a fim de que seja dada divulgação. Acho que o projeto interessa 

principalmente às entidades não-governamentais. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - No ano passado, Celecino, o Conselho 

aceitou convite para participar de concurso bianual dos estudantes de Administração. 

Recebemos os projetos para serem analisados e julgados e agora o concurso entrou em 

fase final. Queria informar que estamos participando, sou titular lá e já encaminhei carta 

avisando da substituição da Presidência, mas eles me pediram que continuasse até 

dezembro porque o concurso estava transcorrendo e são os mesmos projetos.  

Acho que o Conselho deve indicar representante para participar porque 

são projetos sociais, extremamente interessantes. A comissão julgadora que funcionou 

no biênio 95/96 tem várias pessoas da área, a Aldaíza, o professor José Paulo Neto, são 

vários professores de Serviço Social e do mestrado de Administração de Empresas. A 

data final do julgamento é dia 08 de dezembro, em São Paulo, e as entidades que 
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compõem estão convidadas para a entrega do prêmio, que vai ser no dia 26 de janeiro, 

aqui em Brasília.  

Nossa reunião será nos dias 30 e 31, e pensei que a data pudesse ser 

mudada, mas é complicado. Enfim, deixo o convite para ser agendado. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Entendo que pela sua 

participação você deve ser a pessoa indicada para representar o Conselho, salvo se mais 

alguém tiver alguma observação a respeito.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que o Conselho deve indicar 

alguém para o biênio 97/98, Presidente, principalmente um Conselheiro que esteja ligado 

à área acadêmica, que é o que eles pedem. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Conselheira continua 

tendo o perfil.  

Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Tenho uma consideração a fazer no 

sentido de como acompanhar essa participação. Acho uma experiência muito 

interessante, que pode ter desdobramentos importantes, e seria bom estarmos 

acompanhando. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Temos cópia dos projetos no Conselho. 

No ano passado, vários Conselheiros ajudaram, pedi para lerem os projetos, que são 15. 

Até chegar à fase final, passaram-se quase dois anos. A Carmelita estava dividindo 
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comigo a leitura dos projetos até que ela saiu. Mas temos cópias no Conselho. Trouxe a 

súmula dos projetos aqui comigo por considerar mais operacional. 

Podemos fazer cópias para os Conselheiros, agora que chegou na 

súmula dos 15 finalistas - antes eram mais de 80. Acho que é interessante ter no 

Conselho a súmula porque quem tiver interesse solicita e lê o projeto todo. Tem projeto 

de 280 páginas, um projeto muito interessante da Universidade Federal da Bahia, cujo 

título é “Para não dizer que não falei de flores”, um de meus favoritos. Vou deixar a 

súmula no Conselho e quem quiser receberá o projeto inteiro. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselho precisaria fazer 

a indicação agora? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, eles vão formalizar novamente, em 

março, provavelmente.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais algum informe para 

esta reunião? (Pausa) 

Então paramos por aqui. Se os prezados amigos Conselheiros não 

quiserem que a reunião se estenda para a tarde de amanhã, por favor, cheguem às 9 

horas, para que possamos terminar a reunião na parte da manhã. Nada contra ficar na 

parte da tarde, mas se não quiserem sabem que a condição é chegar às 9 horas, para 

encerrarmos, de manhã, a pauta, que não está tão extensa assim. 

Estou distribuindo aos prezados Conselheiros o ofício resposta da SAS à 

solicitação de esclarecimento relativamente aos convênios, que será tratado na reunião 
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de amanhã. A Presidência solicita aos Srs. Conselheiros que se concentrem na leitura do 

ofício em que se pede o esclarecimento e do ofício resposta. 

A reunião de amanhã será no 9º andar deste Ministério, às 9 horas. 

Muito obrigado e até amanhã. 

                  X X X 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)  - Conforme previsto ontem, 

vamos começar nossa pauta de hoje com o item 7 da pauta original, que trata da Norma 

Operacional Básica. 

 Conselheira Ana Lígia, por gentileza. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu recebi um telefonema do gabinete do Fassarela 

outra vez, dizendo que há um projeto de lei, a ser votado em regime de urgência 

urgentíssima, de interesse do CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais um projeto! 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Ele até disse que era do meu interesse.  Eu 

perguntei se era para eu ganhar mais!   

 Estou pedindo notícias.  A Rose está tentando localizá-lo para ver o que 

é. 

 Podemos acompanhar a discussão, então, com a cópia da NOB.  Havia 

uma proposta que era dos Coordenadores de Comissões.  A Patrícia não pôde estar 

presente, e eu, a Fátima e o Vando nos reunimos.   Nós trabalhamos a partir de algumas 

avaliações.  Eu tinha uma avaliação, por exemplo, que o Conselho Municipal de Porto 

Alegre entregou-me; tínhamos, também, algumas observações do Conselho Estadual de 

Santa Catarina e um trabalho do pessoal do Rio.  Então, além das nossas considerações 

contamos com essas.   

 Fizemos uma leitura de toda a NOB e achamos por bem  pontuar 

questões em todo o documento.  Não nos ativemos somente onde poderia estar 
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envolvida a competência do CNAS.  Dessa forma, trouxemos para o colegiado, que 

decide a melhor maneira, ou seja, elimina o que não for estritamente da nossa...   Achei. 

 Lendo todo o documento, o pessoal da Coordenação de Política de 

Assistência fez as anotações.  O Augusto e a Daniele preparam essa minuta.  Nós demos 

uma olhada inicial e achamos que tinha contemplado todas as nossas discussões.  

Vamos ver, agora, se há alguma questão que possamos esclarecer.   

 Talvez pudéssemos trabalhar da seguinte forma: vocês vão pedindo 

destaque para discutir ponto por ponto, ou vão anotando o que querem discutir, e após o 

final da apresentação voltamos a discutir. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É melhor. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu vou fazer a leitura toda e destacar as polêmicas 

ou as divergências que há até entre nós a respeito do documento.  Talvez seja nessas 

que o colegiado vai se concentrar mais. 

 “O Conselho Nacional de Assistência Social,  na reunião plenária de 17 

de outubro, recebeu da SAS documento sobre a Norma Operacional Básica n.º 1, que 

disciplina o processo de descentralização política e administrativa da Assistência Social.   

O colegiado do CNAS considerou oportuno nomear um Grupo de Trabalho para estudar o 

referido documento, visando pinçar e avaliar as questões que dizem respeito às 

competências deste Conselho, principalmente naquilo que tem implicações políticas de 

relacionamento com as esferas governamentais e para dar suporte aos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Assistência Social. 

 Considerações. 
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 A Norma Operacional Básica, como princípio orientador que objetiva 

construir um modus operandi mais adequado para que a Política Nacional de Assistência 

possa ser implementada e a LOAS ser cumprida, deve elaborar melhor os aspectos 

conceituais que balizam o documento e, portanto, a operacionalização da sua gestão.” 

 Patrícia, fala com a Fassarela.  Diz que tem um projeto de lei de interesse 

do CNAS que vai entrar na pauta hoje.  Ele queria falar comigo. 

 Depois nós detalhamos qual a nossa discussão sobre os aspectos 

conceituais.  Ele começa principalmente pela descentralização.  Nós achamos que é uma 

conceituação que não está suficientemente ampla. É uma conceituação que está um 

pouco frágil.   

 Vocês podem pegar a NOB, na segunda página.  Já vamos entrando nos 

aspectos conceituais.  Aí discutimos um pouquinho a compreensão que está aqui 

colocada, que achamos um pouco restrita. 

 “Constatando que o termos costuma ser empregado em diferentes 

sentidos, torna-se indispensável conceituá-lo aqui de forma a evitar equívocos na 

compreensão do documento.” 

 Os princípios preconizados e as diretrizes da LOAS, achamos, colocam 

isso claramente. 

 “Considera-se, portanto, oportuno sublinhar conceitualmente a relação 

entre descentralização político-administrativa e participação popular nos termos indicados 

na diretrizes da LOAS, assim como está no art. 5º.  Isto aponta a direção em que se 

processa a descentralização da Assistência Social, que não significa apenas 

descentralização em favor dos Estados e Municípios, mas em favor, também, de novos 

controles advindos da sociedade organizada e da cidadania participativa através dos 

Conselhos Estaduais e Municipais.   
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 Questiona-se a definição da descentralização como processo de 

transformação cultural, obtendo como característica primária a publicização do papel do 

Estado e, ainda, que enfrenta o paradoxo do princípio da diferença em lugar de 

realidades diferenciadas como realmente acontece.” 

 O texto da NOB, no quarto parágrafo do item 3 dos Aspectos Conceituais, 

diz assim: ”A descentralização como processo caracteriza-se por uma gestão 

democrática de publicização do papel do Estado, da aplicação dos recursos públicos e 

supõe a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida da população mediante o 

acesso a benefícios, serviços e programas.” 

 É uma compreensão um tanto restrita.  Só vou acabar de explicar o que 

quisemos dizer. 

 “O processo de descentralização da Assistência Social no âmbito 

estadual, Distrito Federal e municipal enfrenta o paradoxo do princípio da diferença.” 

 Nós achamos que é uma expressão nova que foi colocada no documento 

e acaba confundindo um pouco.  Bastava dizer quais são essas diferenças aqui postas, 

como está muito bem colocado até no “g”.  Agora, essa história do princípio da diferença, 

não entendemos muito bem. Paradoxo do princípio da diferença.  O que é isso?  Nós 

achamos meio complicado. 

 O processo de descentralização, como a LOAS coloca, é muito mais 

amplo; ele não se limita à publicização do papel do Estado. Pelo menos entendemos um 

pouco assim.   

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que essas definições da 

descentralização são, inclusive, em alguma medida, equivocadas.  O Elizeu deve 

conhecer os trabalhos da Profª. Guiomar de Mello, do Celso Bastos, sem falar no meu 
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próprio.  A SAS já usou várias vezes o meu livro sobre descentralização como texto 

referência, que tem inúmeros outros conceitos sobre descentralização e municipalização.  

Descentralização não é um processo que se caracteriza por uma gestão democrática da 

publicização do Estado em nenhum momento.  Isso é um conceito absolutamente 

equivocado. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A centralização democrática também. Falamos 

muito em centralismo democrático. Por isso achamos que... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Falamos também do mito da 

descentralização camuflada, quando, na verdade, o que se faz é desconcentrar serviços 

de um esfera de poder para outra, subnacional, sem, na verdade, ter gestão democrática 

ou publicizar o serviço.  É claro que a descentralização envolve uma flexibilização da 

relação sociedade/Estado e tem uma negociação na gestão da cosia pública, mas em 

nenhum momento pode-se conceituar assim. 

 Então, eu acho que toda essa parte da descentralização está equivocada. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Agora: “Para garantia da eficácia e eficiência do 

sistema descentralizado de Assistência Social.   

 As condições de eficácia e de eficiência do sistema descentralizado da 

Assistência Social faz-se necessário.”   Sugerimos que se inclua, também como uma 

condição de eficácia, a elaboração da política, a criação dos Conselhos e do Fundo.  Tem 

uma lista aqui que começa com a elaboração de planos.  Estamos sugerindo que se 

acrescente: “elaboração da política, criação dos Conselhos e Fundos”. 
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 Depois, aqui fala dos critérios. Só para ficar um entendimento claro é 

importante que se dissesse que critérios são esses.  O último item diz assim: “Respeita 

aos critérios consubstanciados...”  Critérios sobre o quê? “Consubstanciados e aprovados 

pelos Conselhos de Assistência Social em cada esfera de Governo”. 

 A outra questão que não entendemos muito bem e estamos sugerindo 

que se exclua é: “A aprovação dos planos de Assistência Social pelos respectivos 

Conselhos de Assistência Social e referendados pelo Poder Executivo”.  Esse negócio de 

o Poder Executivo referendar o plano é uma novidade que apareceu aqui e atenta contra 

a competência, a prerrogativa deliberativa do Conselho nos planos.  Não seriam 

referendados. O Poder Executivo através do gestor faz, formula e encaminha ao 

Conselho. 

 Gestão intergovernamental.  Na verdade, a gestão intergovernamental 

está entrando agora.  

 O Augusto está dizendo que está fora de ordem aqui, mas ele fez mais 

uma seleção para mostrar que é uma discussão conceitual.  Ele tentou concentrar aqui, 

mas depois voltamos à estrutura básica. 

 “Entende-se que a gestão intergovernamental é uma forma de gestão 

negociada entre as três esferas de Governo ou de gestão na mesma esfera de Governo, 

e que deriva da descentralização restrita ao âmbito do próprio aparelho do Estado.   

Portanto, no documento, este conceito deve ser melhor definido.”   

 Algumas pessoas que analisaram disseram: o  documento vai num ritmo, 

mas, de repente, ele entra com essa concepção de gestão intergovernamental, que é 

uma novidade. Nós achamos que estava meio deslocado.   
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 “Portanto, no documento, este conceito deve ser melhor definido e 

contextualizado como estratégia do sistema descentralizado e participativo de Assistência 

Social.” 

 É o item 6.1. 

 Está se falando de modelo de gestão e entra-se com essa modalidade de 

gestão, que é a gestão intergovernamental.  É a forma de gestão adotada pela União e 

negociada com Estados e Municípios, como modelo necessário para efetiva implantação 

do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social.  Aí vem as 

características.  É essa a discussão que se colocou aqui. 

 “...deve ser melhor definido e contextualizado como estratégia do sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social, ainda mais considerando que a sua 

introdução no corpo do documento produz uma ruptura já que em nenhum momento 

anterior se considera esta modalidade de gestão.” 

 Talvez aí fizéssemos, depois, um destaque, para conversarmos mais 

sobre isso.  As pessoas podem se inscrever e voltamos à questão da descentralização, 

gestão intergovernamental. Talvez fôssemos destacando esses pontos. 

 Voltando ao item 4.  Estrutura básica do documento, estrutura básica do 

sistema descentralizado.  Há algumas sugestões de acréscimo.  Há um organograma. 

 “Considerar as instâncias, os Conselhos... Aqui está posto como 

instâncias deliberativas.  Está se sugerindo que seja normativa também, porque os 

Conselhos também são instâncias normativas, segundo as competências contidas na 

LOAS. 

 Vincular a coluna das instâncias deliberativas/normativas com as 

entidades e organizações.  Lá nos Conselhos. Estamos sugerindo, primeiro, que no 

quadrinho acrescente-se “instância deliberativa/normativa”.  Depois, descendo as setas, 
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CNAS, SEAS, Distrito Federal, CMAS, outra seta, entidades e organizações. Os 

Conselhos também têm relações com as entidades e as organizações.  Então, está se 

sugerindo que se puxe uma setinha aí também. 

 Das competências dos órgãos que compõem o sistema.  Com relação à 

estrutura, esse quadrinho, seriam essas as duas sugestões que fazemos.  

 Agora, das competências. No item 5.1. 

 “É suficiente indicar as competências dos Conselhos de Assistência 

Social para evitar repetições.  O item “h” deve ser reproduzido como indicado no LOAS, 

art. 18, inciso VI.  A redação do documento reduz os objetivos da Conferência. O item “h” 

diz: convocar ordinariamente a conferência, a cada dois anos.” 

 Aí tem um acréscimo: “ou  extraordinariamente, por maioria absoluta de 

seus membros, a Conferência de Assistência Social, com objetivo de avaliar a situação 

da Política de Assistência Social, bem como dos planos de aplicação do Fundo”.  Esse 

negócio dos planos de aplicação, achamos que é uma coisa que restringe e é melhor pôr 

como está na LOAS. 

 Em alguns pontos do documento verificamos que algumas tentativas de 

interpretação da LOAS acabam restringindo. Voltamos a solicitar que se utiliza a redação 

que está posta na lei, que é menos polêmica e mais ampla. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Os órgãos gestores também, Ana Lígia, 

no item 5.2, quando diz que os Fundos de Assistência Social serão geridos pelos órgãos 

responsáveis pela coordenação e execução da Política de Assistência Social em cada 

esfera de governo, tem que mencionar que é sob controle e fiscalização dos respectivos 

Conselhos. 

 São geridos pelo órgão executivo, mas... 
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 ANA LÍGIA GOMES - Augusto, você faz as anotações, então.  Já há essa 

proposta.  Depois voltamos para fazer esse acréscimo.  Se vocês quiserem parar, eu 

paro. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tem coisa que depois... 

 

 ANA LÍGIA GOMES -  Convém que leia. 

 Item 5.2.  Suprimir a introdução e incluir o art. 19 da LOAS, considerando 

que o órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social é o 

Ministério da Previdência e Assistência Social, através da SAS, respeitando, assim, o 

comando único.  É que ficou “compete aos órgãos”. Nós achamos que ficou sintomático, 

porque falamos de comando único. Como colocar isso no plural?   É um só.  Item “b”, 

acrescentar: “Elaborar e encaminhar ao respectivo Conselho de Assistência Social a 

proposta”.   

 Ah, o item “b” já é adiante. Passamos essas competências, que estão aí 

como estavam na LOAS, aí vem o item seguinte: “Compete aos órgãos gestores, no 

âmbito dos Estados e Municípios...”  Item “b”:  “Elaborar e encaminhar ao respectivo 

Conselho”.  A proposta de acréscimo é “ao respectivo Conselho” ou  “ao Conselho 

respectivo”.  

 No item “d” apareceu uma novidade que tudo quanto é Conselho que está 

analisando está perguntando o que é isso.  Entra no documento sem nenhuma 

explicação.  Quem conhece o modelo da Saúde sabe que foi lá que se pensou nisso.  

Enfim, estamos pedindo para excluir sem muita discussão.  Construir uma discussão 

agora sobre a necessidade de uma comissão tripartite da Assistência Social, sem 
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primeiro experimentar o que está posto no sistema, com os Conselhos e tudo o mais... 

Achamos que de cara é pegar o modelo do SUS, introduzir aqui de repente.  Enfim, se vai 

ficar, carece de muita discussão.  Em princípio pensamos em excluir. 

 Modelo de gestão.  Item 6. Estamos sugerindo a supressão do parágrafo 

primeiro e começar a partir de “fundamenta-se no estabelecimento das seguintes 

relações”,  e aí entrava nas relações.  “A introdução na sua forma atual considera a LOAS 

e a Medida Provisória n.º 813 proposta de reordenamento institucional.”  Há 

controvérsias, há quem ache que não foi um reordenamento institucional. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Previsto na LOAS, não. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - “Apreciação que não recebe pleno consenso, dado 

que existe a opinião dos que julgam ser apenas uma reforma administrativa.” 

 Então, se acolhida a sugestão, se não fosse demasiado prejudicar o 

documento, seria tirar isso.  

 Olhem só: “A medida instituiu novo modelo de gestão.”  Não fica claro.  

Quem instituiu um modelo de gestão foi a LOAS, a partir da Constituição.  A medida 

provisória extinguiu arbitrariamente, não instituiu modelo de gestão. Quem fala de novo 

modelo de gestão é a LOAS.  Do jeito que está aqui acaba nos deixando meio... 

 Item 6, modelo de gestão, primeiro parágrafo. 

 Aí vem no documento, na NOB: “Desta forma, Estados e sociedade civil 

estabelecem uma relação de parceria, visando seu fortalecimento a partir de novas 

prerrogativas...”  Sempre que tem essa discussão de parcerias, se ela não for muito bem 

explicitada e colocada, a sociedade civil, especialmente, vai puxar uma discussão para 
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que toda vida o papel do Estado, a primazia do Estado fique absolutamente clara.  

Dependendo de como se coloca, ficamos sempre discutindo isso. 

 Agora, no nosso documento: “Fundamentar o item revisão do papel do 

Estado e primazia de sua responsabilidade no financiamento e capacitação da rede 

pública e privada da Assistência Social, no princípio da LOAS, art. 5º.”  Achamos melhor 

trabalhar aqui o art. 5º da LOAS.   Vejam como está documento: “As prerrogativas e 

responsabilidades fundamentam-se no estabelecimento das seguintes relações: revisão 

do papel do Estado e primazia de sua responsabilidade...”  Vejam como está confuso.  Eu 

quero rever o papel do Estado, porque ele não tinha primazia?  É para ele ter?  “Revisão 

do papel do Estado e primazia de sua responsabilidade no financiamento e capacitação 

da rede pública...”  Aí reduz.  É por isso que queremos voltar para a LOAS. A primazia do 

papel do Estado não é só financiar e capacitar a rede pública. Ele é do jeito que está lá, 

ele tem aquela responsabilidade, direito do cidadão,  dever do Estado. Há uma amplitude. 

 Item “b” da NOB, quando fala em investimento financeiro, tem o seguinte: 

“Para execução das ações na área da Assistência Social é necessária a contrapartida de 

recursos orçamentários e financeiros dos segmentos envolvidos...” - nós queremos que 

explicite claramente quem são os segmentos envolvidos - “...dos segmentos envolvidos 

na execução da política de Assistência Social.”  Inclusive alguns Conselhos levantaram 

isso.  As entidades de assistência também são segmentos envolvidos. Então, deixar claro 

aqui quem são. 

 No item 6.1, além da discussão conceitual, que vamos voltar para gestão 

intergovernamental, esse item também puxa toda uma discussão conceitual sobre o que 

é rede, a compreensão de rede.  É uma discussão também, entre nós, polêmica, ou seja, 

qual é a compreensão de rede que está aqui colocada.  Certamente não é como se usa 

hoje, não é a compreensão pura e simples da rede de entidades.  Fizemos uma 
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discussão sobre isso também, embora ela não esteja registrada. Na abertura das 

inscrições, pode-se retomar o assunto. 

 Níveis de gestão. Alguns comentários importantes. 

 “O prazo estabelecido para criação, regulamentação e funcionamento dos 

Conselhos e Fundos de Assistência Social deve ser decisão da Conferência Nacional de 

Assistência Social.”   

 Aqui, há duas discussões que eu vou pontuar, bastante polêmicas.  A 

velha história de que o art. 30 diz claramente quais são as exigências para receber 

recursos. Temos esses impasses colocados, da própria organização de cada Município, 

dos Conselhos e de estabelecimento de prazos.  Aqui tem uma proposta de prazo.   

 ”O exercício de 97 caracterizar-se-á como prazo estabelecido para 

criação, regulamentação e funcionamento dos Conselhos e Fundos de Assistência Social 

em todo o território nacional.”  Aqui também há uma grande polêmica. Há quem proponha 

só mais seis meses, há quem proponha que não se deve entrar nessa discussão e que a 

proposta deve ser levada para a Conferência. Talvez seja um ponto bastante importante 

para discutirmos aqui.  Enquanto grupo, chegamos a discussão com essa provocação: 

deve ser decisão da Conferência Nacional. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Posso fazer uma 

complementação? 

 Nós consideramos que isso aí foi mais pela colocação feita pelos 

Conselhos de que não deveríamos deixar a questão tão em aberto assim, sobre a gestão 

plena, a gestão transitória e a excepcional, porque, senão, a excepcional e a transitória 

terminavam sendo as gestões dominantes.  Então, é para tentar forçar que os Conselhos 
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sejam criados nos Estados e nos Municípios. Agora, dando um prazo para que eles 

fossem criados até julho de 97, não sendo criados, teríamos que tomar algumas atitudes.   

 O que discutimos na Comissão e depois aprofundamos um pouco na 

Comissão de Financiamento é que realmente ditar prazo, do tipo junho de 97 - 

esquecemos que há dezembro, janeiro e fevereiro, março, abril e maio -, de antemão já 

estaríamos sabendo que  não seriam criados, ainda mais com as mudanças de gestores.  

 Segundo, que medidas tomar?  O CNAS até pode tomar essas medidas, 

mas não seria democrático o CNAS tomar essas medidas.  A Conferência Nacional - e 

por isso é importante a Conferência Nacional se realizar em 97 - faria uma avaliação de 

como está o processo descentralizado e participativo da Assistência Social e poderia 

propor mecanismos para solucionar o problema.  Não seriam penalidades, mas 

mecanismos para solucionar. Já poderíamos ir tomando algumas medidas.  Por exemplo, 

São Paulo é um exemplo bem característico.  O Maluf falou que, enquanto não se 

dissesse o que haveria de benefício para ele criar o Conselho, ele não criaria o Conselho.  

Evidentemente, o Pitta vai seguir a mesma proposta.  

 Então, frente a isso, como o Conselho já poderia ir facilitando para que 

esses Conselhos fossem criados.  Que a análise e as determinações seriam na 

Conferência.  Haveria mais tempo, seria mais democrático e as resoluções tiradas teriam 

um peso político maior. 

 Não foi isso, Ana Lígia? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Certo. 

 A outra polêmica que talvez seja uma das principais, que vai aparecer 

aqui no modelo da gestão, mas poderia ter aparecido desde o início, é a famosa 
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discussão sobre o repasse fundo a fundo, o fluxo: Fundo Nacional, Fundo Estadual e 

Fundo Municipal.   

 Os Conselhos que se manifestaram sobre o assunto e um Fórum 

discordam disso absolutamente. É uma discussão que já havíamos tido com o 

Conselheiro Carlos Maranhão.  Essa  novidade de estabelecer o fluxo, que o recurso tem 

que necessariamente sair do Fundo Nacional e ir para o Fundo Estadual e só daí ir para o 

Fundo Municipal...  Basicamente, os Municípios que atendem todas as exigências da 

LOAS consideram-se Municípios de gestão plena.  Ele não entendem como a 

compreensão de gestão plena necessariamente inclui o Estado.   

 O depoimento, por exemplo, de Santa Catarina é singular, é bastante 

significativo. 

 “O documento nos parece uma maquiagem para o não-cumprimento da 

LOAS no que se refere à descentralização das ações de assistência social.  Busca 

explicações para a falta de empenho da União, Estados e Municípios em criar os órgãos 

e mecanismos necessários para o sistema descentralizado e participativo da Assistência 

Social.  

 Os Estados que se empenharam e apostaram na operacionalização da 

LOAS para 97 mais uma vez se desgastam perante os Municípios ao afirmarem que os 

recursos dependiam da criação dos mecanismos Conselho, Plano e Fundo, previstos na 

lei.  Em Santa Catarina, o percentual de Municípios que dispõem desses mecanismos se 

aproxima dos 80%...” - eles consideram que há 80% dos Municípios em gestão plena - 

“...independente do que acontecesse no Estado, devendo chegar perto dos 100% até o 

final do ano.  

 Reconhecemos as diversas realidades existentes no Brasil em relação à 

implantação da LOAS.  Tendo em vista esses aspectos, alternativas devem ser buscadas 
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sem prejuízo do sistema.  Diante dessas questões, o CEAS propõe que o CNAS feche 

questão na implantação da gestão plena para o exercício de 97, impedindo qualquer 

possibilidade de repasse de recursos fora do preconizado na LOAS.  

 Pensamos que excepcionalmente, para que não haja prejuízo no 

atendimento da malha da Assistência Social, ocasionada pela inoperância das diversas 

esferas de governo, sugerimos que se criem mecanismos para que as gestões 

transitórias e excepcionais previstas no documento não ultrapassem o primeiro semestre 

de 97, sob pena de suspensão dos recursos daqueles Estados e Municípios. 

 O CEAS entende que se essas questões não forem resguardadas, a 

implantação da LOAS corre o risco de tornar-se um processo desacreditado, 

comprometendo toda a luta que se empreende no sentido de tornar a Assistência Social 

uma política pública, direito do cidadão e dever do Estado.” 

 Na discussão do Rio, eles colocam: “Observando o nível 1 - gestão plena 

- caracterizando condições ideais - Conselho, Fundo e Plano - por que o repasse via 

Fundo Estadual? Devemos lembrar que é uma deliberação da Conferência Nacional...” - 

penso que isso é importante para o CNAS, por isso que estou lendo - “...item 179 do 

documento, tema “financiamento”, indicando repasse direto aos Fundos Municipais.  

Autoridades da SAS em diversos eventos vinham afirmando que seria até este o 

procedimento.  Quais são os problemas?  A intermediação do Fundo Estadual acarretará 

retardamento do uso do recurso pela instância local, com a responsabilidade da 

execução direta ou tendo que pagar as entidades parceiras.  Um dado de realidade nos 

mostra que há razoável número de Municípios que já atendem as exigências do art. 30. 

Mas, em paralelo, os Estados  estão com processo bastante atrasado.” 

 É um pouco esta a discussão. Naquela época, quando conversávamos 

com o Maranhão, era uma discussão pertinente sobre a necessidade de fazer os Estados 
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se responsabilizarem e também haver uma contrapartida de recursos.  Eu compreendo 

essa discussão, acho que é uma questão mais polêmica, mas realmente  é difícil 

compreender a gestão plena com essa intermediação dos Estado.  Seria importante que 

a Fernanda estivesse aqui. Não sei como o FONSEAS pensa isso, talvez também queira 

centralizar o recurso.   

 Realmente, se o CNAS começasse a acompanhar... Lá no Ceará, agora 

que os Conselheiros foram nomeados, por conta de muita briga da sociedade civil. 

Nomeou, não deu posse, não instalou e mandou o plano para a casa de cada um para 

aprovar.  Lá no Ceará.  A grande questão é a seguinte: Conselho nomeado no Diário 

Oficial, sem ter havido posse.  Eu posso, da minha casa, manifestar-me sobre o plano?  

Estão cobrando, tem prazo. O Secretário achou por bem fazer assim.   

 Daí por que esse item “É necessário considerar mecanismos que 

garantam a contrapartida financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 A gestão plena deve indicar que se trata do cumprimento da totalidade 

das exigências do art. 30 da LOAS.  Para os outros níveis de gestão, tanto transitória 

como excepcional, é preciso considerar instrumentos que exijam mais rápido e pleno 

cumprimento da LOAS para evitar o acomodamento dos governos estaduais e municipais 

e das próprias instituições de assistência social.    

 Sobre a manutenção da rede conveniada em 96, até que se proceda a 

diagnóstico sucinto sobre o desempenho da mesma e a qualidade dos serviços prestados 

aos usuários, deve-se considerar a Resolução n.º 178 do CNAS, que resolve...”   

 Estamos ponto integralmente a resolução porque parece que a NOB 

esqueceu isso. 

 “...resolve que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que 

cumprirem  o art. 30 da LOAS e tiverem os seus planos de assistência aprovados pelos 
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respectivos Conselhos de Assistência Social terão autonomia para definir as entidades 

que compõem a rede de instituições prestadoras de serviços assistenciais, desde que 

aprovadas pelos respectivos Conselhos.” 

 Eu queria pedir que a Fátima explicasse esse último item, porque é um 

item que a Comissão de Financiamento acrescentou um documento.  Até aqui 

trabalhamos os três juntos, mas daqui em diante ela teria mais condições do que eu. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Comissão de 

Financiamento rediscutiu essa questão mas não acrescentou muito mais coisas do que já 

tínhamos feito. 

 Operacionalização do repasse de recursos.  Seria o item 7.1.  “Critérios 

para financiamento.  Cumprimento do disposto no art. 30 da LOAS, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO, da União, e do Regulamento do Fundo Nacional de Assistência 

Social.” 

 Colocamos “União”, porque existe a LDO dos Estados e dos Municípios.  

 Nesse segundo ponto sobre a questão da definição dos critérios, coloca: 

“...do Fundo, depois enquadramento dos Estados e Distrito Federal no nível de gestão 

correspondente, capacidade gerencial e equipe de trabalho no campo da Assistência 

Social.”  Aí incluímos o seguinte: “...capacidade gerencial e equipe de trabalho no campo 

da Assistência Social deverá ser diferenciada de acordo com os níveis de gestão.” 

 Ora, se colocamos que existem diferentes níveis de gestão, não podemos 

exigir, na capacidade gerencial e equipe de trabalho no campo da assistência social, o 

mesmo que vamos exigir na gestão plena, na gestão transitória e na gestão excepcional, 

principalmente a nível dos Estados e dos Municípios.  Essa exigência deve ser adaptada 
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à realidade dos Estados e dos Municípios.  Evidentemente ela deverá ser feita, sem 

perder de vista a realidade municipal e estadual. 

 Na questão da contrapartida financeira para manutenção de serviços, 

programas e projetos previstos nos planos estaduais e municipais de assistência social, 

colocamos: “...de acordo, no mínimo, com os critérios definidos na LDO”. 

 Propomos, também, uma nova redação do item: “Comprometer-se com o 

disposto na LOAS, transferindo a execução direta para os Municípios, promovendo o 

reordenamento institucional”.   Colocamos que a execução direta deverá ser transferida 

para os Municípios, mas promovendo o reordenamento institucional que consta da LOAS, 

que é, inclusive, a descentralização participativa, a criação dos Conselhos, a criação dos 

Fundos, de forma correta, comando único. Enfim, são as questões que consideramos que 

estão dentro do reordenamento institucional. Como esse reordenamento institucional, a 

nosso ver, foi atropelado, gostaríamos de levantar que deveria ser promovido o 

reordenamento institucional, até porque a nível de Estado e Municípios ainda existe 

duplicidade de atendimento de Secretarias.  No caso do Maranhão, por exemplo, há duas 

Secretarias: Secretaria de Solidariedade e Secretaria de Direitos da Criança, ambas 

atuando na mesma área. No caso dos Municípios, como a própria Marlova levantou, nem 

existem esses órgãos gestores. 

 Item 7.2.  Critérios para transferências.  Uma nova redação do terceiro 

parágrafo:  “Caberá aos Estados e Municípios a elaboração de critérios para o repasse 

dos recursos financeiros, tendo como parâmetros os critérios de partilha do orçamento 

adotado...”   

 A nova redação que sugerimos é: “Caberá aos Estados e Municípios a 

elaboração de critérios para repasse de recursos financeiros, tendo como referência...” - 
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achamos que ao invés de “parâmetro” ficaria “referência” - “...os critérios de partilha do 

orçamento...”  O “parâmetro” seria muito forte e usaríamos “referência”. 

 Depois, a tabela exposta no final do item 7 deverá ser substituída pela 

aprovada pelo CNAS e publicada no DOU.  Acho que isso aí está tranqüilo.  Ontem 

discutimos a mudança dessa tabela, e não haveria sentido, uma vez que a tabela foi 

modificada... Talvez isso não tenha sido feita pela SAS até por não ter tido tempo. 

Estamos propondo a mudança da tabela, pela aprovada no CNAS, já publicada no DOU, 

de 6 de novembro. 

 O outro ponto são os instrumentos gerenciais do sistema descentralizado 

e participativo da Assistência Social, parte 2, item 1. 

 Depois das tabelas estão os instrumentos gerenciais do sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social.  Dos Fundos de Assistência Social. 

Incluir o Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, instituído pela Lei Orgânica de 

Assistência Social - LOAS - n.º 8.742, de 7.12.93, regulamentada pelo Decreto n.º 

1.605/95, bem como os Fundos Estaduais e Municipais, que devem ser criados e 

regulamentados por leis especificas, deverão, por objetivo, canalizar e captar recursos e 

meios para financiar...”   

 Acrescentamos “captar” pelo simples fato de que canalizar seria mais 

canalizar recursos públicos.  Como Assistência Social provém de recursos públicos e 

também de recursos privados, “captar recursos” seria captar recursos privados.  Canalizar 

restringiria apenas a recursos públicos. 

 Depois: “O Fundo Nacional e Assistência Social, como instrumento de 

gestão de recursos público...” Consideramos que estava incompreensível a redação. “O 

Fundo de Assistência Social, como instrumento de gestão de recursos públicos, deverá 
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ser vinculado ao órgão de Assistência Social, em consonância com a descentralização 

dos processos decisórios...”  Achamos que esse item estava incompreensível. 

 Propusemos, também, incluir no item: “Os recursos financeiros 

destinados ao Fundo de Assistência Social serão depositados e mantidos em contas 

específicas e referentes aos mesmos em bancos estaduais ou do Distrito Federal, e no 

caso dos Estado ou do Distrito Federal, e no Banco do Brasil, no caso dos Municípios e 

dos Estados...” Aqui tem um erro: “...que possuem bancos estaduais...”  É o contrário: 

”..os Estados que não possuem bancos estaduais”. Eu tinha proposto a modificação.  

Deve ser o antigo, então. 

 No de vocês já está feita a modificação?  Então, já foi modificado.  O 

correto é “que não possuem”. 

 Por fim, incluir no item “salvo determinação em contrário da lei que o 

instituiu, saldo positivo e financeiro...”  Isso aí destacamos que a princípio, para nós, 

estaria claro que é o financeiro.  Saldo positivo só pode ser o financeiro.  É redundante.  

Para o conjunto do pessoal dos Conselhos é necessário que fique explicitado que é o 

saldo financeiro. 

 Depois, item 2, página 2. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Da programação e da execução orçamentaria da 

Assistência Social. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Nós propusemos o 

seguinte: “Questiona-se o nível de detalhamento para os planos estaduais e municipais e 

subatividades e/ou subprojetos tendo em vista que mesmo não costuma ser utilizado por 

Estados e Municípios”. Isso aí poderia dificultar os Estados e os Municípios, ao fazerem 
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seus planos, terem que utilizar a questão de subatividades ou subprojetos.  

Evidentemente, se algum Estado ou Município utilizar, ótimo, mas que não criemos isso 

como uma perspectiva, porque sabemos que essas normas operacionais, quando vão 

apara os Estados e Municípios, às vezes o pessoal interpreta que deve ser feito dessa 

forma. Então, é para que o pessoal fique mais livre ao operacionalizar os seus fundos. 

 Eram essas as questões que nós levantamos. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Há mais uma correção.  No item 5.2: “Compete aos 

órgãos gestores da Assistência Social...”   Quando se transferiu o art. 19 da LOAS, 

não está dizendo que está transferindo o artigo. Fica esquisito ler: “Prover recursos para o 

pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei.”  Há uns três 

“nesta lei”. Como a NOB não é uma lei - sabemos que se refere à LOAS - tem que 

explicar “na Lei n.º 8.742”. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na LOAS.  Eu concordo.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Inscrições para o debate. 

(Pausa.) 

 Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - É uma observação de caráter geral.  

Recebi a informação de que o documento da Norma Operacional Básica, este que 

estamos apreciando, já estaria sendo usado em treinamentos que a SAS está realizando 

com os técnicos de Estados.  Estou querendo confirmar a informação, se os treinamentos 

estão se baseando no documento.   
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 Caso se confirme, essas nossas discussões podem cair no vazio, na 

medida em que os técnicos de Estados já tenham tido treinamento e discussão em cima 

do documento, antes da aprovação final. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Elizeu. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Nenhum programa de capacitação que 

esteja sendo coordenado pela SAS central inclui o texto da Norma Básica na discussão.   

 Eu gostaria de saber, eventualmente, em que Estado. 

 O que pode acontecer é que, como esse documento foi distribuído aos 

Secretários de Estado, eles já estejam criando grupos, enfim, tentando de alguma forma 

discutir pontos desse documento com os servidores dos escritórios regionais. Pode ser 

isso que esteja acontecendo. Os escritórios não tiveram acesso a esse documento ainda. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Foi mais ou menos isso o que aconteceu. 

Os técnicos da SAS dos Estados dão alguma orientação para os Municípios. Com esse 

documento em mãos,  eles já mandaram os Municípios relaxarem que não havia urgência 

de fazer Conselho até o final deste ano, porque a SAS já havia prorrogado por mais um 

ano o prazo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma outra solicitação de 

esclarecimento?   
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 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Eu queria saber se esse documento foi 

discutido com os Estados, com os Conselhos Estaduais.  Qual foi o nível de participação 

dos Estados e Municípios na elaboração desse documento? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Até o momento esse documento teve 

uma redação interna, no âmbito da Secretaria, foi concluído em agosto, como vocês 

podem ver na data que está na primeira página. Ele foi apresentado numa reunião do 

FONSEAS e apresentado aqui no CNAS. Não houve, digamos, maior envolvimento de 

outros Conselhos na discussão do documento, até porque é um documento que 

estabelece as relações do gestor nacional com os gestores estaduais e municipais.  

Normas semelhantes possivelmente poderão ser, ou deverão ser, propostas no âmbito de 

cada uma das Unidades da Federação.  A relação do gestor estadual com os gestores 

municipais poderá ser diferenciada em função da organização da Assistência Social em 

cada Estado, da realidade dos Municípios em termos de Conselho, de Fundos.   

 Esse documento estabelece fundamentalmente a relação do gestor 

nacional com os gestores estaduais e municipais. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - A minha  experiência na área da Saúde 

é a seguinte: a partir do momento em que compartilhamos e fizemos pacto com os níveis 

estaduais, conseguimos enriquecer as normas operacionais.  Na realidade, quando se 

coloca uma norma operacional na área da Saúde, ela é profundamente pactuada com 

todos os níveis, não é uma orientação do nível federação para um “cumpra-se” nos níveis 

estadual e municipal.  Ela é pactuada.  Com esse tipo de procedimento, ela fica mais rica. 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Nós conversamos muito com as 

pessoas responsáveis pela elaboração da Norma Operacional n.º 6 da Saúde, que ainda 

está em discussão, e esse processo utilizado na área da Saúde tem uma longa história.   

 Concluiu-se que dificilmente isso poderia ser aplicado a esse caso, neste 

momento, até porque a forma de transferência de recursos, enfim, de pagamento de 

serviços, é totalmente diferenciada. Na Norma Operacional n.º 6, da Saúde, pelo menos, 

a ênfase é principalmente na definição dos papéis de cada ente público, em função do 

nível de organização dos serviços de Saúde.  Em função disso é que vem uma 

determinada remuneração pelos serviços.  

 Aqui a proposta é muito mais de tentar estabelecer como se daria essa 

relação e, principalmente, indicar que a Assistência Social precisa ter, ainda, uma longa 

caminhada, especialmente para melhorar esses processos de gestão, porque 

predominam, ainda, Estados e Municípios que não têm Conselhos funcionando, embora 

eles estejam criados.  

 Por exemplo, a informação de Santa Catarina, pelos dados que temos, 

encaminhados pela própria Secretaria, não procede.  Depois até posso deixar o 

documento, mas realmente o número de Municípios que hoje têm Conselhos não é o 

indicado por esse documento que foi lido.  As informações são encaminhadas pela 

Secretaria da Família, da Criança, do Desenvolvimento Social. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Uma indagação: há alguma 

contribuição por parte do Fórum, do FONSEAS? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Encaminhada oficialmente não há 

nenhuma contribuição.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma solicitação de 

esclarecimento? 

 Podemos colocar em votação?  

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria de fazer 

uma.   

 Primeiro, desejo bom-dia a todos, desculpando-me pelo atraso. 

 Há um item que passou pela Comissão de Financiamento, quando ela se 

reuniu para discutir, referente à periodicidade da prestação de contas aos Conselhos.  A 

LOAS determina que a periodicidade seja trimestral, o que considero correto no que diz 

respeito ao Fundo Nacional.   Reconhecendo a dificuldade, no caso dos pequenos 

Municípios, em operacionalizar relatórios trimestrais, e até não tendo certeza sobre a 

necessidade desses relatórios, tendo em vista que as ações são bastante reduzidas, 

acho que no caso dos pequenos Municípios e da União temos uma série de outras 

situações intermediárias que - não estou me referindo ao nível de gestão, mas ao nível de 

complexidade e ao volume das ações - talvez justifiquem que esse relatório não seja 

trimestral.  Eu penso principalmente nos Estados e nas Capitais.  É insuficiente um 

relatório semestral, ao Conselho, de execução dos Fundos, no caso dos Estados e 

Capital, sem sombra de dúvida. 

 Gostaria de colocar a indicação. Tenho uma dúvida de encaminhamento.  

O documento do Conselho sugere. Estamos votando um documento do Conselho. 

Gostaria que fosse adendada essa preocupação em relação à periodicidade, seja para 

estabelecer uma periodicidade para todos, trimestral, conforme a LOAS, seja para 

estabelecer uma periodicidade diferenciada, que resguarde a dificuldade de pequenos 
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Municípios, e também a necessidade de um acompanhamento mais periódico, 

permanente nos Municípios de maior porte. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sr. Secretário-Executivo. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há uma questão que a Secretaria do Rio 

Grande do Sul levantou, a qual repassei para a Comissão. Acho que deveríamos 

conversar a respeito.   

 Eles fazem uma avaliação sobre o processo na área da Saúde que 

normativa a questão dos recursos humanos, da esfera federal, estadual.  Sabemos que 

um dos principais problemas no processo de descentralização, não só na área da Saúde, 

mas da Assistência e outras, por exemplo, na área da criança, é a questão de recursos 

humanos.  Quando há equipamentos sociais em uma esfera de governo e repassa-se 

esses equipamentos para outra esfera, como ficam os recursos humanos?   

 A Secretaria do Rio Grande do Sul levantou que um dos principais 

problemas que eles estão tendo é esse.  Na área da Saúde há algo que regulamenta, que 

normatiza isso.  Na área da Assistência, a NOB não trata disso.  Eu posso estar 

enganado, mas não percebi.  Como poderíamos fazer isso? Sabemos que há a 

avaliação, que é um dos principais entraves no processo de descentralização dos 

equipamentos.  Temos condições de falar alguma coisa nesse sentido ou não?   Ela não 

fala e sabemos que é um dos principais entraves que temos hoje. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Poderia haver uma resposta da SAS 

sobre essa questão que o Moroni está levantando.  A SAS entende que deve compor na 

NOB? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Além do repasse dos equipamentos de 

maneira geral, especialmente quanto aos escritórios da SAS - também fui indagado sobre 

isso - principalmente nos casos da gestão plena dos Estados, quando o Estado já tiver 

Conselhos, Fundos e equipes nas Secretarias de Estado para dar apoio a esses 

Municípios. Portanto, já estejam enquadrados enquanto gestão plena por esses critérios.  

Segundo essa colocação que me fizeram, seria dispensável o trabalho que hoje o 

escritório da SAS faz, porque  ele supre uma lacuna dos Estados, na medida em que está 

trabalhando com orientação. 

 No caso de gestão plena, como ficaria o repasse do pessoal? Enfim, qual 

a proposição a respeito? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu não tenho uma clareza grande com 

relação a esse ponto.   

 As normas do serviço público, de certa forma, impedem que funcionários 

públicos federais sejam colocados à disposição de governos estaduais e municipais. 

Então, se a questão do Rio Grande do Sul é alocar os servidores federais, lotados nos 

escritórios dos Estados, para dentro das Secretarias Estaduais, tenho a impressão de 

que isso não é possível, por decisão da Secretaria, do Ministério da Previdência e 

Assistência Social ou do Conselho.  Seria uma decisão do Ministério da Administração.   

 Além do mais, os antecedentes, especialmente após a extinção da LBA, 

levam a crer que dificilmente algum dos funcionários hoje alocados nos escritórios teria 
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interesse de passar  para a administração dos Estados.  De sorte que esse ponto, no 

meu modo de entender, além de não poder ser incluído na Norma, até porque não é 

disso que ela está tratando substancialmente, encontraria o próprio obstáculo da parte 

dos servidores que não teriam esse tipo de interesse.   Agora, o que talvez 

valesse à pena colocar aqui seria alguma coisa sobre o processo de capacitação, seja de 

servidores federais, ou mesmo estaduais e municipais, algo que vem sendo feito e sobre 

o qual existe um plano a respeito.  Esse apoio da Secretaria à capacitação, à preparação 

desses recursos humanos, é algo previsto. Se pudéssemos completar no documento, 

valeria à pena inserir algum item, tentando mostrar que o cumprimento dessas normas 

passa por uma melhor qualidade desses recursos humanos. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Na área da Saúde - eu posso estar 

enganado - a informação que eu tenho é que há previsão de que os servidores da 

esfera... 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Está acontecendo a transferência de 

alguns serviços federais para o Estado.  O que está por trás disso?  Na medida em que 

esses cargos forem vagando, pela aposentadoria ou por desligamento, não haveria 

reposição de funcionários federais.  É alguma coisa transitória. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Colocaria essas funções em extinção, mas, 

no caso, o funcionário continuaria ligado ao Governo Federal, lotado no Governo Federal, 

recebendo... 
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 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Foi o que aconteceu com o INAMPS. 

Não existe, mas existe. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - ...recebendo pelo Governo Federal, mas 

seria um cargo em extinção. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Isso já não está mais  sendo feito. Isso 

aconteceu. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Seria uma forma indireta de financiamento 

da União.  Esse esquema poderia ser reproduzido a nível dos Estados também.  É uma 

preocupação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, sobre 

esse assunto?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sobre a questão dos 

trabalhadores, primeiro vou na linha do que o Elizeu já falou.  Acho que a questão da 

Saúde demonstrou que não era por aí a saída, porque houve muitos problemas.  

Primeiro, porque não existe isonomia e eram pessoas de diferentes níveis, com diferentes 

salários, fazendo o mesmo serviço.  Eram realidades diferentes. 

 A questão da Saúde é o atendimento.  O cliente vai lá, atende etc.  

 O que pode ser feito é o que já vem sendo feito, que é uma integração 

maior entre os servidores das diferentes Secretarias Estaduais e Municipais.  Só por uma 
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interferência muito grande poderia, porque só pode passar servidores para os Estados e 

Municípios com DAS, funções definidas. 

 Outra questão é que por conta das reformas administrativas propostas e 

a serem propostas, os servidores têm muita resistência. Os servidores do INAMPS estão, 

agora, com sérios problemas em relação à questão da reforma administrativa, o que 

demonstra que a preocupação dos antigos servidores da LBA é extremamente pertinente. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu não me senti esclarecido na questão 

da gestão plena, não tanto preocupado com os funcionários, mas com a existência ou 

não dos escritórios nos casos de gestão plena.   Está previsto como modelo de gestão e 

esse aspecto não foi detalhado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Deusina, sobre 

o assunto? 

 

 DEUSINA  LOPES DA CRUZ - Eu acho que esse assunto é complexo e 

gostaria de pedir que o próprio Conselho se debruçasse para ter uma opinião acerca do 

assunto.  Às vezes, quando estamos discutindo, quando falamos em modelo de gestão 

plena, fica parecendo que é uma gestão plena enquanto fluxo de repasse de recursos.   

 Daí, sim, o questionamento é o seguinte: quando se imagina comando 

único dos assuntos da Assistência Social, é possível dar todas as respostas em uma 

Secretaria, em Brasília?  De que maneira a Secretaria de Assistência Social poderia se 

estruturar de forma a estar vivendo toda essa situação e exercendo o seu efetivo papel 

de responsabilidades com relação ao assunto? 
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 Eu não tenho nenhuma opinião contra ou a favor, mas se começarmos a 

bombardear “é importante ou não é a existência do escritório na gestão plena”, nós 

mesmos da área da Assistência Social, que temos que oferecer o pensamento, o 

raciocínio e a proposta, vamos vulnerabilizar a estrutura, expor as pessoas que estão 

nesses papéis. No final, quando quisermos achar um desenho ideal para conduzir a 

situação, a situação já estará bastante desgastada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É outro assunto. 

 Com relação à proposta de que seja a Conferência Nacional o espaço 

para criar, regulamentar e definir prazos para funcionamento dos Conselhos, eu tenho 

dúvidas com relação a isso. 

 Primeiro, acho que estamos discutindo uma situação específica e 

estamos remetendo para a Conferência.  A Conferência vai se debruçar nesse momento, 

discutir essa questão.  Quer dizer, a Conferência tem competências gerais. Estamos 

pegando uma situação para levar para a Conferência decidir. E estamos levando 

quando?  Em novembro de 97.  Quer dizer, até novembro de 97, qual a orientação? O 

que acontece com os Estados e Municípios que não têm Fundo, não têm Conselhos 

criados? 

 Acho que essa proposta não soluciona o problema.  Na prática, se só em 

novembro de 97 a Conferência vai decidir “o prazo estabelecido para criação, 

regulamentação e  funcionamento  dos Conselhos e Fundos deve ser decisão da 

Conferência”...  A Conferência vai acontecer em novembro.  Até novembro, qual é o 

prazo?  Se é só a Conferência, em novembro é que se vai decidir, ou seja, o exercício de 
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97 vai ser o prazo.  É o que a NOB está propondo.  Temos que nos posicionar se 

achamos que o prazo é o exercício de 97.  Propor a Conferência é dizer que é o exercício 

de 97. 

 Então, achamos que é o exercício de 97?  É o primeiro semestre, é o 

segundo, são mais três meses, quatro meses?  Acho que temos que sair daqui com uma 

posição: o prazo para que essa rede seja montada. 

 Concordamos com a proposta da NOB?  Então, Conferência não resolve 

o problema.  Propor a Conferência é concordar com o prazo de um ano. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguém do Grupo quer 

esclarecer? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O que discutimos foi o 

seguinte: existia uma proposta da NOB e existia uma proposta do Rio Grande do Sul, de 

junho de 97.  Na reunião geral das Comissões, fizemos uma discussão mais ampla, mas 

fizemos uma discussão mais detalhada na Comissão de Financiamento e chegamos a 

uma conclusão. A Saúde já deve ter determinado milhões de prazos para isso, e chegou 

a 10ª Conferência e ainda não existem Conselhos e Fundos em todos os Municípios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas isso não vai se repetir 

na área de Assistência. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Deixe-me terminar. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Só estou fazendo um 

esclarecimento positivo: isso não deve se repetir na área de Assistência. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com certeza não haverá. 

Na II Conferência já resolveremos o problema. Eles esperaram dez e não resolveram o 

problema, mas na segunda nós resolveremos.  Realmente isso para mim não é problema. 

 Qual é o problema? Dar um prazo de junho, de dezembro... Ontem 

discutimos isso.  Vão ser novos gestores. Dezembro, janeiro e fevereiro; março, abril e 

maio. Em junho já deveria ter?  E se não for cumprido esse prazo? O que vai acontecer? 

Isso é o mais importante.  Podemos dar prazo de junho ou amanhã.  Dezembro de 96, 

todos os Conselhos devem estar instalados.  E se não estiverem?  É uma questão 

política.    

 Havia dois encaminhamentos.  Um era essa questão de analisar o 

processo de descentralização.  Está colocado na própria lei que cabe à Conferência fazer 

isso.  Portanto, o prazo para todos estarem na gestão plena seria a Conferência.  Mas o 

CNAS não iria ficar de braços cruzados, esperando a Conferência, para resolver o 

problema.  Citei até o exemplo de São Paulo, pois o Maluf não quer fazer.  

 Existe uma proposta da Comissão de Financiamento de que façamos 

uma reunião com o Ministério Público para ver nesses casos, por exemplo, de que está 

havendo resistência à criação dos Conselhos e dos Fundos, como poderíamos modificar  

essa situação. Então, o CNAS não ficaria esperando a Conferência para resolver o 

problema.  Já começaríamos a resolvê-lo desde já. Agora, determinar o que faríamos, 

deveríamos levar propostas de como encaminhar, porque é muito mais uma questão 

política a criação dos Conselhos e dos Fundos. Então, criar nesse processo todo o 

esforço no sentido de serem criados os Conselhos e os Fundos o mais rápido possível. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um parêntese.  

 Eu fico preocupado, porque embora a Conferência seja o fórum mais 

representativo para discutir qualquer questão, pergunto se não vai aparecer alguma 

novidade.  Ou seja, vamos  passar o assunto para a II Conferência, fixa um prazo. Aí 

ninguém cumpre e, de novo, vamos aguardar a próxima Conferência para discutir? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Você não entendeu.  A 

Conferência não definiria prazos.  A Conferência, em vez de ser um prazo do tipo 28 de 

janeiro, 27 de março, seria um prazo político.  Até a elaboração da Conferência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso não poderia ser feito? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pode.  E o prazo que o 

Conselho está dando é a Conferência. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Fátima, esse é um documento do CNAS 

comentando a NOB.  No documento está escrito: ”O prazo estabelecido para a criação 

vai ser decisão da Conferência”.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Está errado. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É exatamente isso o que estou dizendo.  

Se está escrito aqui e esse documento vai ser entregue para a SAS, estamos dizendo, 
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enquanto Conselho, que apoiamos o prazo de um ano, exercício de 97.  É isso que quero 

que fique claro.  É isso o que estamos  dizendo? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é isso e acho que a 

redação não está clara. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É por que estou levantando a questão. 

 Outra questão é: a Conferência é o espaço para isso?  São duas 

questões e quero discutir as duas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguém tem alguma questão 

sobre esse assunto?   

 

 ANA LÍGIA GOMES - Pela ordem. 

  

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que o Celecino fez uma confusão.  

Eu estou inscrita faz horas, tentando falar sobre um assunto que já saiu da pauta, que é a 

questão da NOB. Já está na Conferência.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prezados Conselheiros, é 

uma questão de organização. 

 Todos estão inscritos. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou querendo me inscrever na questão de 

organização, que precede a qualquer inscrição. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Levantou-se um tema, se 

algum Conselheiro tem um assunto sobre o mesmo tema, por questão de democracia... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - É uma sistemática nova. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Aceito sugestões para 

conduzir o debate em plenário.   

 Acho que não é razoável saltar o tema, porque há uma ordem 

estabelecida, e depois voltar ao tema novamente. Tanto é que estou perguntando: qual 

Conselheiro tem alguma observação... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Fiz um comentário há meia hora sobre 

uma coisa que o Elizeu falou e fiquei aguardando a minha vez. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou perguntando sempre 

se é sobre o assunto que está sendo discutido. Se o Conselheiro não se manifesta, estou 

perguntando exatamente para evitar a repetição.  É só isso.   Então, eu pediria aos 

Conselheiros que, se é para levantar alguma questão sobre o que está sendo debatido, 

avisem, porque introduzimos na mesma hora.  É só uma questão de entendimento, sem 

nenhuma outra intenção. 

 É sobre este assunto, Conselheira Ana Lígia? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É sobre a ordem, organização do trabalho. 
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 Estou  percebendo que o encaminhamento é por assunto, mas temos que 

esgotar os temas, porque era essa a idéia, que se destacasse do começo ao fim. Do 

começo ao fim, qual é o destaque um, o destaque dois, o destaque três. Discute-se, 

fecha-se o ponto, e o resto do documento, se não for destacada, está aprovado.   

 Qual a discussão agora?  É sobre prazo? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Já está lá adiante no documento. Isso quer dizer 

que tudo para trás está aprovado? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, porque nenhum 

Conselheiro se manifestou nessa ordem. 

 Estou abrindo para cada um falar. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou lhe sugerindo que se ordene assim, em nome 

da clareza, inclusive para nós, que estamos trabalhando o documento, para saber o que 

o colegiado está decidindo. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Assim não procedi porque a 

própria leitura do documento foi em vários momentos.  Estou deixando que cada 

Conselheiro levante o tema para abordá-lo.  Essa ordem é um jeito de conduzir.  

 Então, vamos só terminar a questão do prazo e, em seguida, retomamos 

a questão da ordem, para não interromper. 
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 Quem mais tem alguma sugestão, crítica ou ponderação a respeito do 

assunto prazo? 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Está claro no documento sobre níveis de 

gestão que o exercício de 97 é o prazo para a criação de Fundos e Conselhos. Não sei 

onde está a dúvida. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É essa a proposta da SAS. O CNAS 

concorda ou não concorda.  É essa a questão. 

 Do jeito que está no documento, concorda. 

 Então, concordamos.  Se for Conferência, é o exercício de 97.  A 

Conferência vai acontecer em novembro. 

 Outra questão é: a Conferência decide isso? Eu acho que não.  Então, 

estou esperando para discutir a questão do prazo para depois indicarmos se é a 

Conferência, se a SAS indica e o CNAS só concorda ou não.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sobre prazo, Conselheiro 

Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em primeiro lugar, eu 

queria dizer que esse problema da Conferência enquanto locus de decisão na questão do 

time da descentralização, decorre da aceitação ou não do prazo de como encaramos.  

Então, as duas coisas estão juntas. Não dá para tratar da forma como colocada na mesa, 

uma coisa sem tratar da outra. 
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 Eu gostaria de ouvir da Patrícia por que ela é contra, porque tenho uma 

idéia de por que sou a favor, ou seja, de por que isso tem que ser decido na Conferência. 

Eu acho que a experiência que temos tido em relação a todas as discussões nesse 

mandato do Conselho, do prazo de descentralização, de como fazer, a proposta anterior 

que vinha da Comissão de Financiamento, antes da Norma Operacional, que jogava para 

o final do próximo ano esse calendário, mas depois não aprovamos aquela resolução 

porque viria a Norma Operacional.   

 Acho que algumas questões temos que ter em mente quando discutimos 

esse prazo.  A primeira delas é que muitas prefeituras não querem Conselhos e Fundos.  

Muitas delas, especialmente em pequenos e médios Municípios, também não querem o 

dinheiro se for para vir nessas condições de Conselho e Fundo, porque querem o 

dinheiro para manipular politicamente o  recurso.  Então, temos que ter em mente que o 

processo de descentralização, do ponto de vista do Conselho, passa por estabelecer uma 

estratégia para que ela aconteça, e não por prazos.  Essa, inclusive, era a minha opinião 

inicial e, ao longo das discussões, por uma intervenção que o Elizeu fez certa vez, acho 

que o problema do prazo tem que estar ligado a incentivos de mais recursos, e não a 

sanções. 

 Em segundo lugar, ao estabelecermos prazos, temos que ter muito 

cuidado.  O que queremos dizer em relação à prazo e tipos de gestão? Se for 

simplesmente para estabelecer a gestão plena, vamos estar com um problema: o que 

fazer, depois, com quem não conseguiu atingir? Vai haver quem não conseguiu atingir.  

Aí a responsabilidade é do Conselho.  Sendo a responsabilidade do Conselho e tendo 

que estabelecer uma estratégia, por isso acho que a Conferência é um bom lugar, se não 

for para discutir ou remeter a discussão no sentido de o Conselho não tomar uma 

discussão agora, mas, pelo menos, para que seja rediscutida, porque é um locus por 



 

 233 de 325 

excelência onde pode ser estabelecido um pacto em relação a incentivos, em relação ao 

calendário.   

 Calendário final.  O que é um calendário final?  A Saúde está na 10ª 

Conferência. Não podemos ficar estabelecendo prazos e prazos que, sabemos, não vão 

ser cumpridos.  Não podemos colocar sanções que, antes de prejudicar as prefeituras, 

prejudicarão os usuários.  Os usuários vão estar na Conferência. 

 Agora, deve-se ter cuidado em como colocar na Conferência a questão 

do time, por quê? Porque senão a relação vai ser igual a do Conselho de Santa Catarina: 

nós fizemos e, então, queremos que o prazo seja o meio do ano que vem, porque já 

estamos prontos, isso está penalizando quem fez, etc.  Isso nós vimos na reunião 

ampliada também! 

 É natural que quem fez queira que seu trabalho seja reconhecido. Por 

isso acho que tem de haver incentivo para quem fez.  Agora, não se pode simplesmente 

dizer que quem não fez vai para a lata do lixo, que é a posição do Conselho de Santa 

Catarina: estabelece até o meio do próximo ano e dane-se quem não fez. Aí temos que 

ter cuidado político de não fazer isso e acho que a Conferência é apropriada.  Sabendo 

colocar da maneira correta, para que não caiamos nesse tipo de discussão - nós fizemos 

e então o prazo tem que ser curto ou não fizemos e o prazo tem que ser grande - é o 

locus  por excelência para ter esse tipo de acordo amplo em relação ao calendário da 

descentralização. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma ponderação sobre 

prazo?  

 Conselheira Patrícia. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu queria chamar a atenção que tanto o 

Paulo quanto a Fátima estão falando uma coisa e está escrita outra.  No documento está 

escrito uma pobreza geral. Está escrito: “O prazo estabelecido para criação é decisão da 

Conferência”.   

 Vocês estão dizendo que a Conferência tem que ser um locus para 

avaliar esse processo, para pensar a maneira.  Vocês estão falando outra coisa, com a 

qual concordo.  Eu estou dizendo que isso não está escrito aqui. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, a questão já está 

esclarecida.  Precisamos rever o documento. 

  

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Temos que tomar uma decisão. As 

coisas estão acontecendo. 

 Tem que dar uma orientação.  A NOB está propondo que o exercício de 

97 seja o prazo. Nós também achamos isso? Bom, achamos que deve ser 97, porque no 

primeiro semestre os gestores estão chegando, o motivo que for. 

 Agora, adendado a isso, também propomos um sistema de incentivo.  

Vamos propor um sistema de incentivo  - acho ótima a sua idéia - enquanto a 

Conferência não acontece.   

 Vocês estão falando isso, mas isso... Estamos fazendo um documento.  

Estou fazendo um apelo para que melhoremos o documento e que a redação seja revista, 

que coloquemos a importância da Conferência enquanto espaço de discussão.  Se 

achamos que o prazo é 97, então não vamos mencionar o prazo aqui, e vamos adendar 

ao prazo de 97 uma proposta que até pode não sair daqui hoje, mas uma proposta de 

incentivo para que as pessoas acelerem o processo. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Além do incentivo, a 

questão da convocação do Ministério Público já foi discutida, para fazer o pessoal 

assumir. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, isso nós 

vamos detalhar em seguida.  Dessa forma, vamos começar a dar sugestão com relação 

ao assunto. 

 Mais alguma sugestão com relação a prazo? 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - O Conselho está concordando que seja 

a Conferência? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não.  

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Posso traduzir uma 

proposta concreta? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Rápida e objetiva, por favor. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - A proposta objetiva é 

que o prazo seja 97.  A minha proposta é que seja dezembro de 97, não novembro, e que 

seja incluído como ponto de pauta da Conferência a avaliação e discussão... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Entre eles, o item prazo. 
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 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Prazo, porque pode 

ser redefinido pela Conferência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está claro? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quanto a essa proposta de incentivo, o 

Conselho poderia estar apresentando uma proposta nesse sentido ou aguardamos? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que a proposta de 

incentivo, que discutimos na Comissão, é que esses incentivos já deveriam ser feitos 

desde já, mesmo porque temos as questões de Estados e Municípios que não querem 

criar os Conselhos. Então, como fazer o incentivo e ações políticas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, agora não, senão 

não vamos avançar. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu tenho uma proposta de que seja junho, diferente 

da proposta do Paulo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, temos duas 

propostas: julho de 97 ou dezembro de 97.  Podemos colocar em votação os dois  

prazos?   

 Observação sobre esse assunto, Conselheiro? Por favor. 
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - É a respeito das possíveis sanções do 

não-cumprimento do prazo.  Acho que estão necessariamente vinculadas ao 

estabelecimento do limite.  Se vamos estabelecer junho, temos que ter claro qual a 

sanção possível. 

 Consultei o Conselheiro Manoel, que foi verificar a possibilidade de, por 

exemplo, aumentarmos o percentual de contrapartida do Estado, o que pressionaria a 

agilização. 

 Ele foi verificar a possibilidade de fazermos isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos, então, organizar.  

 É sobre esse assunto, Conselheira? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que essa discussão sobre prazo é 

um pouco sem sentido. 

 Ontem fizemos uma longa discussão.  Eu tentei explicar que o ano de 97 

é um ano de mudança de gestores; que é todo um processo novo; que tem um reinício 

com as administrações municipais; que 90% dos prefeitos que estão assumindo - exceto 

os que já foram prefeitos outras vezes, que conheciam um pouco do processo de 

discussão da Lei Orgânica da Assistência Social - não sabem que a Lei Orgânica da 

Assistência Social existe; que dos cinco mil Municípios brasileiros, 80% têm até vinte mil 

habitantes.   

 Então, estabelecer um prazo, junho, julho ou dezembro, é uma coisa 

completamente fora da realidade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Proposta, Conselheira. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que este Conselho tem que ter os 

dois pés no chão. 

 A minha proposta é que não discutamos agora o prazo.  Há reuniões 

ampliadas previstas para o início do ano letivo, março; há um Encontro Nacional de 

Gestores de Assistência Social.  Acho que essas coisas têm que ser discutidas no 

Encontro Nacional de Gestores. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há três propostas.  Uma, 

dezembro de 97; outra, julho de 97; outra, não fixar o prazo e deixar que eventos mais 

amplos, como reunião ampliada, por exemplo, possam encaminhar o assunto. 

 Vamos votar as três propostas ou há outra proposta adicional? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Só um esclarecimento: a proposta da Marlova 

significa que o CNAS não se manifesta sobre o prazo que a SAS pôs na NOB? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O CNAS espera a decisão do Fórum 

para dar subsídio, porque não é o Fórum que vai decidir a posição do CNAS. Portanto, 

que o Fórum possa oferecer subsídios ao CNAS para que indique o prazo. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Senão, mais uma vez, parece que, à 

revelia dos Municípios, o CNAS fica arbitrando decisões para cima dos Municípios, que é 

um pouco o que a SAS faz.  Eu acho que isso não é justo, sabe?  Eu acho que há uma 

representação dos Municípios no Conselho justamente para alertar para esse tipo de 
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interveniência e intromissão na esfera municipal.  Eu não me sinto à vontade para votar 

esse prazo, porque sei que há uma nova realidade vindo aí. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) – Conselheira Lisete. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Eu concordo plenamente. 

 Eu acho que esse documento teria que ser discutido nacionalmente. Esse 

pacto, verificar o que acontece nos Municípios e nos Estados, acho que o Estado deveria 

falar.  Então, mais uma vez coloco a importância de esse documento ser discutido 

nacionalmente, inclusive colocando prazo também.  Acho que é completamente fora de 

realidade estabelecermos prazo, julho ou dezembro.  Esse documento tem que ser 

pactuado. Caso contrário, a política não funciona. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Elizeu. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Não é corrigir a Marlova, pelo contrário.  

Essa data foi colocada porque houve um encaminhamento da parte da Presidente do 

FONSEAS numa reunião da Comissão de Financiamento, em que ela colocava isso 

como um desejo, uma necessidade da parte dos Estados.  Aí estão vários que poderiam 

testemunhar isso que foi colocado.   

 O próprio CNAS, em certa ocasião, em uma reunião, colocava que esse 

prazo deveria ser proposto até como uma forma de acelerar esse processo de 

descentralização, haja vista as várias dificuldades que os Municípios estavam colocando.  

Agora, com uma intensa ajuda dos Estados, da área federal. 
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 Então, não é nenhum imposição, não é nenhuma tentativa de tentar 

legislar sobre os Municípios, até porque a NOB não está legislando nem sobre Estados, 

nem sobre os  Municípios; ela só está tentando estabelecer o tipo de relação que está 

sendo proposta entre o gestor federal e os gestores estaduais.  Ela nem toca na questão 

dos Municípios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que as 

ponderações da Marlova foram eficazes.  Eu conversei com o  Paulo e estou 

concordando que não se dê prazos.  Agora, essas questões que o Elizeu levantou, a 

Secretária levantou mesmo e tínhamos tirado como prazo.  Tanto é que nas nossas 

discussões procuramos ver prazos, tanto na discussão da Comissões com os 

Coordenadores, como na Comissão de Financiamento.   

 Estou achando que deve ser melhor discutida, aliás, foi nossa proposta, 

tanto é que mandamos para os Conselhos - é uma pena que só alguns se manifestaram -  

e, também, a SAS de mandar agora aos gestores.  De qualquer forma, estou achando as 

ponderações da Marlova corretas e estou concordando que não deva existir prazo.   

 Agora, por outro lado, não sei se é o momento de colocar, mas acho que 

o CNAS deve se debruçar para ver,  assim como a SAS, todas as formas de incentivo e 

todas as formas legais que possui para que possamos agilizar o máximo possível esse 

processo de descentralização. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos encaminhar a 

votação, então? 
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 São mantidas as três propostas?  (Pausa.) 

 Não há mais a proposta de dezembro.  Tem a proposta da Ana Lígia, que 

é junho, e a proposta da Marlova, que é na linha de retirar o prazo, consultando os 

Fóruns mais amplos. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Retirar o prazo, dizendo que há de se 

estabelecer um prazo para que os Conselhos sejam criados, mas que esse prazo vai ser 

discutido com os Municípios, no Encontro Nacional de Gestores, visando adequá-lo à 

realidade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O prazo ao qual me refiro é 

97. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas não é que vamos cancelar o prazo, 

vamos indicar que deve haver prazo para o processo de descentralização, mas que vai 

ser acordado com os Municípios no Encontro de Gestores. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou querendo trabalhar a redação da Marlova 

para retirar a minha proposta. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu também. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Negociar a redação com ela, para retirar ou não a 

minha proposta. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em primeiro lugar, 

estamos trabalhando com referência na Norma Operacional Básica, mas, na realidade, 

esse é um dos problemas pelos quais essa discussão não está clara. Não temos uma 

posição do Conselho, independente do documento. É isso que tem de ser definido.  A 

partir daí, teremos  uma posição para o documento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estamos discutindo aqui 

para isso. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Mas como vamos 

colocar no documento?  Há uma mistura em relação à preocupação dos Conselheiros 

que está impedindo que trabalhemos melhor a questão. 

 Eu queria fazer essa observação. 

 Em segundo lugar, lembrar, também, que o calendário da 

descentralização foi uma solicitação da reunião plenária de Belo Horizonte, mais uma 

solicitação, além daquelas que o Elizeu comentou.  Então, é preciso uma posição com 

relação a isso, sem sombra de dúvidas. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Não esquecer o documento que a Ana 

Lígia leu, de Santa Catarina, que atribui à Secretaria a imposição de datas. O Conselho 

terá que levar em conta que é uma decisão que ele está tomando. 
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 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Acho que não é só 

uma questão do Encontro Nacional de Gestores.  O Encontro Nacional de Gestores 

reúne, obviamente, todos os gestores municipais.   

 Acho que, apesar de não termos recebido nenhuma opinião do 

FONSEAS, temos que reafirmar a necessidade de uma discussão disso como FONSEAS 

e com todos os Fóruns envolvidos, não apenas com o Encontro Nacional de Gestores.   

 Essa é uma observação que considero necessário fazer. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro se referiu, 

também, a reuniões ampliadas e Fóruns de Gestores. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Fórum de gestores, 

reuniões ampliadas, FONSEAS...  É o pacto defendido pela Lizete. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Secretário-Executivo 

tentou fazer uma redação do que foi colocado. 

 Por favor, Sr. Secretário.  

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há de se estabelecer um prazo a ser 

pactuado com os Municípios e Estados, através do FONSEAS, Encontros de Gestores, 

Conferências, reuniões ampliadas e outros espaços. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Conferências, não, senão voltamos à discussão 

anterior.  A Conferência vai avaliar o sistema. Senão significa dizer que vamos esperar 
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outubro e novembro outra vez; voltamos ao começa da discussão. Aí não aceito, não.

  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Não esquecer os incentivos... 

 O maior incentivo é passar o recurso do Fundo Nacional para o Fundo 

Municipal.  Isso todo mundo coloca. Hoje, o saldo é de mais de 50% nos Fundos 

Estaduais, e o pessoal reclama que não está tendo a transferência imediata. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Marlova, acho que você não 

ouviu a redação que o Secretário fez. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu concordo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a redação dele? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - A Patrícia já havia me falado.  

  

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria de sugerir 

a mudança do termo “prazo” pelo termo “calendário” Há diferentes momentos, incentivos 

que entram, que saem. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, encerramos a 

questão?  Está decidida a forma da redação, que poderá ser eventualmente melhorada, 

ainda, mas, na essência, é isso que foi lido? 
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 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu queria um esclarecimento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não, Conselheira. 

 

 DEUSINA  LOPES DA CRUZ - Esse calendário vai ser trabalhado a partir 

do próximo ano e vai ser produzido.  Ele deve nortear o exercício seguinte, porque o 

exercício de 1997 precisa estar definido para poder iniciar, até por questões financeiras, 

acordos.  Não dá para mudar o exercício financeiro em junho ou qualquer outro mês.  

 Então, parece que precisamos sinalizar que a aplicabilidade de 97 se 

daria dessa forma, e as mudanças a partir de 98. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É isso que está 

subentendido. 

  Se não há uma alternativa ao que foi proposto, vale o que está proposto. 

 Podemos, então, aprovar? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Celecino, e o encaminhamento disso?  

Quem vai fazer o calendário? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  A redação já está dizendo 

que serão ouvidas as reuniões ampliadas, os fóruns de gestores, os fóruns estaduais... 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Quem vai encaminhar isso? O CNAS?  A SAS? 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja bem, o assunto está 

para nós resolvermos.  Estou supondo que vamos participar disso. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O CNAS vai propor à SAS o calendário? 

Vai dar para os Conselhos os calendários?  Quem vai apresentar esse calendário? É 

responsabilidade da SAS, do CNAS, dos dois ou os dois vão fazer? 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Vai ser levado à 

discussão o calendário ou vai ser levado à discussão em aberto? Acho que tem que ser 

levado um calendário para discutir com o pessoal?  Acho que tínhamos que fazer uma 

proposta pelo menos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pelas redação que está 

aqui, seria  em aberto, para levar para os fóruns, reuniões ampliadas.  Daí se tira uma 

conclusão e apresenta-se para a SAS. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O CNAS.  Vai ter uma Comissão, um 

GT?  Eu estou querendo tirar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Patrícia, uma das 

comissões se encarregará ou se nomeará um representante, uma minicomissão do 

Conselho para não ficar com excesso de Comissões. O importante é que façamos o  

encaminhamento, que na reunião ampliada se discuta o assunto, que se encaminhe para 

os Fórum de Gestores e que se tire uma conclusão.  A partir daí, o Conselho volta a tratar 

do assunto e encaminha para a SAS. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Só para a Comissão saber que tem 

essa tarefa.  Digamos, que seja a Comissão de Financiamento.  Ela já sabe que vai ter 

que fazer uma proposta e apresentar. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Uma sugestão de encaminhamento.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não, Conselheira. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É o Conselho que vai dar encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Estou supondo que sim. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Acho que tinha que ser feito um documento que 

retratasse um pouco essa polêmica, um ofício, uma nota. Seria uma manifestação 

retratando os dois lados da questão e a dificuldade que se tem enfrentado na discussão 

desse assunto. Acho que esse documento deve ir a todos os fóruns, quer dizer, é o chute 

na bola, para, daí em diante, acertar essas participações, no Encontro de Gestores, ou  

nas reuniões ampliadas, para os Conselhos Estaduais e para os Conselhos Municipais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Os fóruns possíveis. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Esse documento é importante.  Acho que não se 

deveria criar nem mini, nem GT, mas, sim, encaminhado pela Presidência. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito. 

 Que Comissão se encarrega de preparar esse documento, para dar 

sentido? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A minha proposta é que a Presidência cuide disso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu entendo que a 

Presidência encaminha assuntos que são tratados tecnicamente em uma das Comissões, 

até para que tenha o  respaldo técnico mais aprofundado, onde houve o debate, 

atendendo às considerações da Conselheira Patrícia.  

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Comissão de Financiamento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ela pode solicitar a 

presença de outros membros da Comissão de Política... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fica, então, decidido que a 

Comissão de Financiamento elabora o documento, encaminha à Presidência, que dará o 

prosseguimento. 

 Encerrado, finalmente, o assunto prazo?  (Pausa.) 

 Muito bem. 

 Algum Conselheiro tem alguma ponderação ou solicitação de 

esclarecimento a respeito do item 1 do documento elaborado? 

 Por favor, Conselheira. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - A FAMURGS - Federação de Municípios 

do Rio Grande do Sul encaminhou junto às outras associações de Municípios do Brasil 

uma consulta e também a algumas capitais, onde o processo previsto pela Lei Orgânica 

já está cumprido, como é o caso de Porto Alegre, que tem Conselho funcionando, Fundo, 

tem plano municipal, fez duas Conferências.  É o caso, também, de Belo Horizonte, de 

Maceió e de Natal.  Então, além das capitais, há outros Municípios de pequeno e médio 

porte.   

 Já comentei com o Elizeu ontem que estamos fazendo um documento 

dos Municípios sobre a NOB, que espero esteja ponto para a reunião de dezembro do 

Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Deste ano? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Falou-se de dezembro 

várias vezes.  É só para orientar o Conselho. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Estou entendendo que a partir de 

fevereiro a NOB tem que começar a entrar em aplicação, porque não adianta ter NOB 

para entrar em vigor em 98.  

 Os Municípios, principalmente, no que já sentimos até agora, no Rio 

Grande do Sul, têm alguns problemas em relação à NOB, alguns eu já comentei com o 

Elizeu. O principal é a questão do repasse, passando pelo Fundo Estadual.  Os próprios 

Estados estão entendendo que isso não deve ser feito dessa maneira e que, mais uma 
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vez, está se penalizando os Municípios, que já têm cumpridas as prerrogativas da Lei 

Orgânica, quando não se repassa os recursos. 

 Eu queria fazer um pedido, Elizeu, da representação dos Municípios e 

dos Estados. Ontem eu conversei com a Fernanda a respeito disso... 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu queria que você fosse bem clara, 

agora, nessa colocação, e que isso fosse discutido, porque não é uma decisão de 

Secretaria. 

 Bom, depois eu comento.  É importante que todos prestem atenção no 

que você vai falar agora, porque essa discussão é fundamental. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - É principalmente um pedido da 

representação dos Municípios... 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - E dos Estados, você falou. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas a reivindicação que eu vou fazer é 

principalmente dos Municípios, porque a Fernanda disse que na reunião do dia 5, em 

Minas, vai esgotar esse assunto com o FONSEAS.  Não é uma posição oficial do 

FONSEAS, embora tenha vindo no documento de Santa Catarina. Aí tem que separar a 

posição da Fernanda da do FONSEAS. 

 Eu conversei com a Fernanda, não é uma posição do FONSEAS. O 

FONSEAS vai voltar a discutir esse assunto no dia 5, até porque, infelizmente, no 

FONSEAS temos todos os tipos de Secretários, e alguns que ainda repetem as piores 

práticas clientelistas.  Também há Estados onde os Conselhos não estão funcionando.  
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Realmente, quando falamos do FONSEAS, não podemos citar Santa Catarina, que é 

modelo, ou Minas Gerais que está funcionando.  Acho que há vários lugares onde o 

processo de descentralização avançou mais do que em outros, do ponto de vista do 

Estado.  

 Do ponto de vista dos Municípios, nós queremos que a Secretaria estude 

a forma de o repasse ser feito direto para os Fundos Municipais, naqueles Municípios que 

já cumpriram o que está previsto na Lei Orgânica.  Isso é estimular o processo de 

descentralização e é cumprir a lei. 

 Então, eu acho que a Secretaria tem de criar um mecanismo para que 

isso possa ser feito.  Existem algumas formas de superar esses impasses e passar para 

os Estados, até porque o que se observa é que se o repasse é para os Fundos 

Estaduais, Elizeu, não há a menor garantia de que o Estado vá investir uma parcela de 

recurso orçamentário do Estado para o Fundo e que vá repassar para os  Municípios ou 

para as entidades, cumprindo os princípios da descentralização. 

 Aí há um processo inverso, de penalização não só dos Municípios mas 

também das entidades, porque existe uma grita geral das entidades.  Quando o dinheiro 

não vai para o Fundo Municipal e vai para o Estadual, eles têm que se submeter a toda 

uma burocracia do Governo Estadual para poder receber o recurso.  No Rio Grande do 

Sul, por exemplo, até fazer o processo de conveniar, que antes era da LBA, que a SAS 

não fez e que a Secretaria de Estado teve de assumir, levou seis meses, porque não 

tinha pessoal técnico preparado para isso e não sabiam fazer.  Acho que a Secretaria tem 

de estar alerta para que nos casos onde o Município já tem Conselho, já fez Conferência, 

já tem plano, tem que ter repasse direto. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Se o Presidente me permite... 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Essa discussão foi apresentada na 

reunião do FONSEAS, em que o Paulo estava presente, e nesta reunião foram 

apresentados cinco fluxos diferenciados de transferências de recursos.  Não sei se posso 

repetir, mas serei bem objetivo. 

 Um fluxo considerava o repasse do Fundo Nacional diretamente para o 

Fundo Estadual e deste para o Fundo Municipal, em respeito ao pacto federativo.  Mas o 

Estado aceitava alguns pré-requisitos básicos, como capacidade gerencial apropriada 

para exercer esse comando único das ações em sua esfera de Governo; comprometia-se 

com o fortalecimento institucional, para evitar essa série de problemas que estão 

acontecendo hoje; comprometia-se com o financiamento efetivo e não apenas com a 

contrapartida legal em termos de recursos humanos, mas entraria com dinheiro 

efetivamente: prestaria toda a cooperação técnica necessária aos Estados e às entidades 

e às organizações de assistência social; comprometia-se a transferir gradativamente a 

execução das ações para a esfera municipal. Enfim, tudo aquilo que de alguma maneira 

já foi falado hoje de manhã e que consta da norma.  Esse seria um fluxo, em respeito ao 

pacto federativo. 

 O segundo fluxo considerava a transferência direta do Fundo Nacional 

para o Fundo Municipal, desde que os Municípios, as entidades e as organizações que 

recebessem esse recurso estivessem previstos no plano estadual, devidamente aprovado 

pelo Conselho Estadual.  O Estado, de qualquer forma, assumiria as suas competências 

de assessoramento técnico, previstas na LOAS.  Seria uma forma de repasse.  Isso 

implicaria duas modalidades de convênios.  Um seria diretamente com Estado, onde 
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entraria uma cláusula de que Municípios nessa condições receberiam recursos 

diretamente.  A outra modalidade de convênio seria do Fundo Nacional diretamente para 

o Fundo Municipal. 

 Depois eu comento qual a reação dos Estados. 

 O terceiro fluxo seria do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, 

considerando aqueles Municípios que não cumpriram o art. 30.  Por exemplo, o Município 

não cumpriu o art. 30, o recurso tem que entrar pelo Estado, para que ele possa, então, 

exercer a sua competência. 

 Outro fluxo seria do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, nos casos 

em que existem créditos legislativos destinados a ações de assistência social, 

condicionado a que esses créditos legislativos estejam previstos no plano estadual e 

condicionados aos limites orçamentários definidos para cada Unidade da Federação.  Ou 

seja, tem aquele percentual de recurso que foi aprovado por aqueles critérios do CNAS.  

Quer dizer, o crédito legislativo se submete a esse limite que está proposto para cada 

ano. 

 Um outro fluxo seria do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, tendo 

em conta a prerrogativa do gestor do Fundo de aplicar em projetos selecionados, em 

experiências modelares de assistência social, em situações emergenciais, em aumento 

de per capita ou coisas dessa natureza. Então, seria uma transferência do Fundo 

Nacional para o Fundo Municipal, mas com alguns critérios que não estão fechados. 

Inclusive poderíamos discuti-los aqui, mas dentro dessa prerrogativa que cabe a qualquer 

gestor público, em âmbito federal, estadual e municipal. 

 Então, são cinco fluxos diferenciados de recursos. Vejam que três deles 

propõem transferências diretas.    
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 Reação dos Estados.  A maior parte dos Estados não concorda que os 

recursos não passem pelos Fundos Estaduais.  A maioria, quase absoluta, quer que o 

recurso passe pelo Fundo Estadual, para que ele faça a sua política, distribua os recursos 

dentro das suas diretrizes.  Se o Conselho Nacional de Assistência Social determinar, por 

resolução, que esse fluxo preferencial seja do Nacional para o Municipal, dentro de certas 

condições - as citadas acho que são razoáveis - para o gestor federal seria ótimo, porque 

evitaria, por exemplo, que os Estados retivessem 50%, 70% ou mais dos recursos até 

agora transferidos pelo Fundo Nacional para os Fundos Estaduais. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não só retivessem como, em alguns 

casos, Elizeu, utilizassem critérios próprios para repassar para os Municípios que 

interessam. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - À Secretaria isso interessa.  Isso foi 

exposto pela Secretária em várias ocasiões.  Na última reunião do FONSEAS 

defendemos que a prioridade em termos de fluxo deveria ser do Nacional para o 

Municipal. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Este seria o grande estímulo 

que se poderia dar. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Esse seria o grande estímulo, sem 

dúvida. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Se há alguma coisa que possa acelerar o 

processo de descentralização, é isso. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Isso favorece a elaboração de planos, 

favorece a criação de Conselhos, digamos, porque não poderia haver nenhuma 

transferência de recursos para Municípios que não tivessem planos elaborados, não 

tivessem planos aprovados pelo Conselho. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Tu estás remetendo ao Conselho - 

sugestão - a responsabilidade de fazer uma resolução propondo isso? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A Secretaria vai novamente apresentar 

essa discussão na reunião do FONSEAS, no dia 5 de dezembro. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O FONSEAS não é soberano nisso. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu sei que não é. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vai apresentar para o FONSEAS, mas o 

FONSEAS não decide isso; o FONSEAS não existe juridicamente.  O FONSEAS é uma 

abstração, é um grupo, um reunião, um fórum político.  O Conselho Nacional de 

Assistência Social, sim, por lei, toma decisões em relação ao processo.  Seria a mesma 

coisa de eu dizer que a Confederação Nacional de Municípios vai decidir.   

 Então, nem o FONSEAS nem a Confederação Nacional de Municípios ou 

qualquer outra entidade municipalista tem soberania para decidir isso.  É claro que é 
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importante que se ouça os Estados e os Municípios, que são fóruns que eu respeito 

muito, tanto um quanto outro, mas o que está em jogo é diferente.  O que está em jogo é 

a efetivação do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social e o 

cumprimento da lei.  Eu acho que caberia ao Conselho fazer uma resolução nesse 

sentido.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem, Srs. 

Conselheiros.  Alguma colocação sobre esse assunto? 

 Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Pelo que estou entendendo está 

havendo uma posição favorável a esse repasse direto do Fundo Nacional aos Fundos 

Municipais, como forma de incentivo à organização dos Municípios. No entanto, a 

instância estadual também tem a sua legitimidade para estabelecer nível de diretrizes e 

alguns critérios de repartição de recursos. 

 Claro que em muito casos, como a Marlova estava chamando a atenção, 

os Estados querem esse recurso no Fundo Estadual, para fazer o uso clientelista. No 

entanto, outros Estados, seriamente e com respaldo do Conselho Estadual, podem estar 

estabelecendo critérios diferenciados de repartição entre os Municípios, que levem em 

conta alguns elementos de solidariedade, de regionalização.  Passando diretamente do 

Fundo Nacional para o Fundo Municipal, ao menos tem que levar em conta esses 

critérios e princípios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Outra questão que já se 

levantou aqui, só para relembrar, é como fica, no caso do repasse direito Fundo 
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Nacional/Fundo Municipal, a contrapartida do Estado.  Atendida a situação de Conselho, 

Fundo, só o repasse direto, ouvi comentários dizendo: se for assim, não temos 

contrapartida estadual.  É uma forma de pressionarem. O ideal é nacional, estadual e 

municipal.  Esse seria o ideal. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Deixe-me fazer um parêntese. 

 Até onde estou acompanhando isso, na maior parte dos Municípios, ainda 

não estão cumpridas as condições de ter Conselho, de ter Fundo.  Então, o Estado 

também vai ter a sua parcela. Há um processo de transição. 

 É importante que fique garantido que aqueles Municípios que tenham 

sintam-se recompensados. Há todo um discurso, em cima da lei, que a lei tem que ser 

cumprida, mobilizamos, estimulamos.  

 Há outra coisa politicamente importante a ser considerada: o fato de que 

vamos fazer uma outra Conferência Nacional em 97.  Esse é um avanço político 

significativo e importante no processo de descentralização para ser discutido durante a 

motivação das Conferências Municipais. O que vai acontecer?  Paralelo ao processo de 

mobilizar para a organização da Conferência, vamos mobilizar para cumprir os requisitos 

da lei e receber o repasse direito de recursos.  Isso é importantíssimo. Vai ser um gancho 

e um estímulo para o processo.  Acho que para o Conselho Nacional isso é muito 

importante.  Acho que vamos estar realmente na ponta, cumprindo o nosso papel. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com certeza.  Há essa 

dificuldade em função da contrapartida. Já foi levantada e é um fato concreto.   É uma 

forma de quem não quer avançar, que retém.  A outra é que a administração atual 



 

 258 de 325 

repassa direitinho.  Qual a garantia que temos de que na próxima gestão vai repassar?  

Tem isso também.  As coisas mudam e a cada mudança... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não sei se o CNAS fez este ano um 

estudo dos orçamentos estaduais.  De 95 para 96 nós fizemos.  Os orçamentos estaduais 

da área da Assistência Social inexistiam.  O Rio Grande do Sul, que é um Estado que 

está aplicando muito, aplica 2,3%; Santa Catarina, aproximadamente 4%; São Paulo 

aplica 3%.   

 Então, o que estamos falando exatamente?  O que queremos preservar 

se esse dinheiro já quase não existe? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É verdade.  E ainda retendo 

o pouco que vai para o Município? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Então, vamos clareando tudo, porque há 

muitos dados aí.  Quando falam no orçamento estadual, que não vai existir.  Do 

orçamento do meu Estado são 2,3%, sendo que disso 1 milhão é dinheiro para 

publicidade.  Não faz muita diferença. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Acho que o CNAS tem que debater 

mais esse assunto, dentro da discussão anterior, que deve estar apresentando um 

calendário, trabalhando em cima de incentivos.  Estamos falando aqui que o maior 
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incentivo é o repasse para o Município.  Não há condições de o CNAS, hoje, tirar uma 

resolução nesse sentido, embora tenha sido colocado que ele pode fazer isso.  

 O CNAS tomou conhecimento hoje das várias opções. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu falei na última reunião quando 

apresentei a NOB. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu digo formalmente. 

  

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Formalmente, eu não apresentei 

nenhum documento. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não é nenhuma crítica.   

 Acho que o CNAS precisa se posicionar, mas precisa ter acúmulo de 

discussão.  Essas propostas que foram apresentadas têm que ser motivo de pauta de 

discussão.  A SAS apresentar alternativas, discutirmos as possibilidades e os limites de 

cada uma delas.  Quer dizer, a SAS vai retomar essa discussão no FONSEAS.  Acho que 

temos que estar pautando essa discussão até para referenciar uma discussão lá em 

Porto Alegre.  Acho que precisamos ter uma constante nas reuniões do CNAS, para 

discutirmos essas alternativas.   Precisamos ir para essa reunião de Porto 

Alegre já com alguns indicativos.   Acho que essas propostas têm de estar 

circulando para vermos a reação. Temos que ter com a posição, mas não temos 

condições de fazermos isso agora. 

 Precisamos criar um caldo de cultura, de discussão, para o CNAS poder 

tomar uma posição com segurança. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Elizeu, você quer fazer 

alguma complementação com relação ao que está sendo dito? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Em relação ao que a Marlova estava 

falando, uma das alternativas refere-se aos créditos legislativos.  Isso colocaria um limite 

às emendas individuais. Elas poderiam ser propostas, mas estariam condicionadas aos 

limites impostos a cada Estado.  Isso seria um ganho fundamental. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Anotei aqui. É uma chave 

fantástica. 

 A reação que tivemos na reunião da Comissão de Financiamento foi bem 

clara.  A primeira informação é: área social foi repartida, um milhão e meio para cada 

parlamentar. Quase seiscentos parlamentares, e já temos quase 1 bilhão, que é superior 

ao nosso orçamento.  Então, é o caldo de cultura, ainda, da maior parte do nosso 

Congresso.  Se damos uma trava dessas, vamos enfrentar reações terríveis, mas é um 

norte muito claro. 

 Mais alguma consideração, Patrícia? 

 Para essa reunião com o FONSEAS, o CNAS está honrosamente 

convidado, tem uma fala da Presidência sobre percentualização(?).  Seria importante que 

déssemos algum norte, senão para reverter, mas para notificar os Srs. Secretários 

Estaduais de que o Conselho, embora  ainda não tenha decidido o assunto, está 

tendendo a esse rumo. Seria uma forma de dizer que queremos até apressar o processo 

de descentralização. Essa possibilidade de repassar, Fundo Nacional para Fundo 

Municipal, é uma forma concreta, objetiva de se avançar nesse processo.  Eu queria que 
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o Conselho discutisse mais um pouco e que desse um rumo, que vai se debruçar mais 

aprofundadamente sobre a questão, para tomar uma decisão, porque chama a atenção 

dos Secretários Estaduais nesse fórum da próxima semana. 

 Conselheira Marlova. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu tenho uma proposta que é na linha do 

que a Patrícia está dizendo.  Acho que o CNAS tem que participar de duas maneiras 

dessa decisão, dessa consulta de ouvir os Municípios.   

 Eu proponho que a nossa Comissão de Política se envolva na 

organização do Encontro Nacional de Gestores.  Um dos papéis do Conselho é estimular 

o processo de descentralização, de capacitação, de fortalecimento.  Como é muito difícil 

fazer essa mobilização a nível nacional, acho que o CNAS pode ajudar não só com sua 

estrutura mas também através dos Conselheiros nos Estados, que podem divulgar para  

todos os Municípios que isso vai acontecer, ressaltar a importância disso, pedir que os 

Conselhos Estaduais mobilizem os Municípios.  Isso é uma coisa que depois dessa 

reunião de dezembro eu vou conversar... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu iria reforçar que não só a 

Comissão de Política, mas o Conselho em si. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Conselho  todo, mas eu gostaria que a 

Comissão de Política tivesse participação ativa na organização do encontro e o Conselho 

como um todo. 

 Eu queria dizer, Celecino, em relação ao que a Patrícia estava dizendo de 

apontar os rumos.  Não sei se devemos esperar muito para fazer essa resolução, porque, 
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Patrícia, talvez não tenhamos acúmulo suficiente em termos de qual a melhor forma, mas 

até onde vejo é consenso entre nós de que isso deva ser feito dessa forma. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Os dados levantados são 

estarrecedores.    

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu entendo a preocupação, partilho dela, 

mas  acho que o CNAS não deve esperar muito.  Acho que para  o ano que vem 

deveríamos ter uma resolução nesse sentido.  Acho que podemos discutir no âmbito da 

Comissão de Financiamento, no âmbito da Comissão de Política, aprofundar para a 

reunião de dezembro e procurar, em dezembro, ter uma resolução dessa natureza. Pelo 

menos as premissas básicas do que deva ser essa resolução é consenso entre os 

Conselheiros, de que o repasse direito, Fundo Nacional para Fundo Municipal deve ser 

feito nos casos em que o Município já tenha cumprido os pré-requisitos da lei.  Isso será 

feito sempre que o Município comprovar que o seu Conselho está em funcionamento. 

Não basta o decreto de criação. É preciso que tenha ata de reunião.  Este é um cuidado 

que nós temos, quem trabalha com Município.  No Rio Grande do Sul, quando perguntam 

quantos Conselhos de crianças têm lá, eu digo: Criados ou funcionando?  Não basta 

estar criado, é preciso estar funcionando, que se tenha certeza: ata de reunião, ata de 

eleição da presidência. Enfim, como essas coisas são consenso entre os Conselheiros, 

eu optaria, mesmo com algum prejuízo, a que a resolução fosse rápida. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Conselheira Deusina. 
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 DEUSINA  LOPES DA CRUZ - Gostaríamos de pontuar algumas coisas 

para serem pensadas quando da decisão. 

 Por exemplo, a quantidade de municípios é muito grande e temos que ter 

bastante critério para examinar se de fato o Conselho está funcionando.  Isso demanda 

nível operacional.  É uma gama de serviço enorme, para passar do Fundo Nacional para 

esses Fundos. 

 Acrescido a isso, temos que pensar algo do tipo: quanto de recursos o 

Fundo Nacional tem para dividir entre os Municípios?  Temos percebido que há planos 

com demandas muito grandes e quantidade de recursos muito pequena para repassar.   

 Se essa modalidade vir a ser aprovada, de que maneira ela pode 

fortalecer a execução da política estadual de assistência social?  Se os recursos do 

Fundo não forem suficientes para custear toda a política municipal, pode-se ter um 

prejuízo de discussão da política nacional, da política de assistência social como um todo, 

porque o Fundo Nacional repassa direto para o Município e não teve recurso suficiente 

para passar para todo mundo.  Quer dizer, que critério de partilha?  Vamos ter que nos 

debruçar sobre isso. 

 Estou sinalizando porque isso significa trabalhar com vinte e sete Estados 

e é muito complicado. São cinco mil e tantos municípios.  É complicadíssimo. 

 Eu concordo que seja, é a melhor alternativa, mas isso implica o 

processo.  Daí a velha discussão que estávamos fazendo antes: a importância dos 

escritórios da SAS - se isso entrar em discussão - para poder operacionalizar.  Aí vamos 

ficar com uma estrutura nacional, dentro do Estado, com o papel de estar subsidiando a 

relação da União com o Município, sendo que o escritório fica no Estado.  A 

funcionalidade disso tudo também está sinalizando para todas essas coisas para evitar 

uma ou outra resolução e deixar os  outros sem saber como dar conta disso. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu não digo nem que devemos esperar 

um tempo muito grande, mas no sentido de provocarmos um espaço de discussão.  

Foram apresentados  cinco fluxos.  Vamos  debater os cinco para ver qual seria mais 

interessante. 

 Temos tido uma prática aqui no CNAS, para podermos nos aprofundar, 

de fazer oficinas internas. Por que não fazemos uma?  Vamos chamar algumas pessoas 

para debater o significado e as possibilidades de se repassar direto  para o Município.  

Vamos chamar representantes dos Municípios, do Estado, da SAS, vamos fazer uma 

oficina interna para que os Conselheiros possam decidir com segurança.  Isso não é 

nenhuma novidade, temos feito isso.  A cada tema que entendemos que tem que tirar 

uma resolução ou que precisamos debater, temos feito isso.  

 Não considero que para termos o acúmulo tenhamos que ter muito 

tempo, mas, sim, estratégias.  Eu não sei qual seria a mais interessante.  Eu gostaria de 

ouvir o debate.  Eu gostaria de ouvir o que a SAS está dizendo.  A princípio sou a favor, 

mas gostaria de saber o que o Município e o Estado tem a dizer, o que a SAS, enquanto 

gestor da área federal,  pensa.  E aí acho que não seria para dezembro.  Em dezembro 

temos reunião ampliada em Recife e não daria tempo.  Teria que ser em janeiro.  

Faríamos, na própria reunião do CNAS, uma oficina interna para debater. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - As ponderações são sempre 

equilibradas, mas eu me associo às ponderações da Marlova em termos de prazo.   
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 Vejam bem, 97 está às portas.  Eu entendo que o Conselho deve, pelo 

menos, sinalizar com absoluta objetividade o rumo.  A Deusina levantou questões 

superimportantes, ou seja, como conciliar essa necessidade com as dificuldades que 

temos.  Para não entrarmos em detalhes, com acurada discussão, politicamente, para o 

Conselho, mesmo enfrentando a reação da maioria dos Estados, é importante sinalizar 

nesse rumo.  Insisto: nada é mais importante que esse quadro que foi apresentado, de 

que os Municípios que fizeram todo o esforço estão sendo tolhidos de receber um recurso 

que é minguado, porque está sendo preso pelo Estado.   Do nosso ponto de vista, chegar 

na ponta, na efetividade das ações da Assistência Social, é uma questão crucial. Se o 

recurso não chega, não há o que discutir sobre efetividade de política.   

 Acho que o Conselho deveria fazer um esforço, as Comissões se 

reunirem, para vermos se é possível na reunião de Recife discutirmos uma resolução, 

pelo menos de princípios, de nortes, para avançar nesse sentido.  Se repetirmos o quadro 

de 96 em 97 vai ser uma tragédia. O recurso é quase nulo e ainda assim ele não chega!  

 As ponderações são muito sensatas, oportunas, mas há um dado que é 

cruel, e o Conselho está sendo muito cobrado disso.  Está aí uma oportunidade de o 

Conselho enfrentar politicamente uma discussão que interessa ao usuário.  A punição é 

não fazer.  Eu estimulo quem faz.  Olha a solução clara.  Pelo menos para o modesto 

Presidente está muito clara.  Vamos juntar esforços para nortear.  O Conselho vai entrar 

nesse rumo aqui.  O Conselho tem o direito e o dever de rever a qualquer momento as 

suas posições.  Se começou a implementar e há problemas, o fórum é aqui.   O 

representante dos Município vem aqui e reclama, ou o representante dos Estados, e 

fazemos uma revisão, aprofundamos a resolução. 

 Eu peço, encarecidamente, uma atenção especial.  Para o Município, 

para o usuário e para as entidades - é isso que tenho ouvido, na minha pouca labuta na 
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Assistência Social  - não interessa muito grandes discussões.  Querem saber o seguinte: 

“O que preciso fazer para botar a mão no dinheiro e viabilizar as minhas ações?”  

Podemos fazer as duas coisas: dizer como é a junção desses fatores e como fazemos 

para o recurso chegar lá.  Acho que o Conselho vai dar um passo muito importante.   

 Ontem falamos que Conferência significa fundamentalmente mobilização.  

A Marlova repetiu isso aqui, vários  repetiram.  Ótimo.  Que tal fazermos isso?  Claro, 

chamar atenção para o fato de que o recurso é pouco. Vejam bem, o Conselho está 

distribuindo um documento, obtido junto ao IBGE, mostrando a distribuição dos cortes de 

renda por Estado. Já dá um primeiro sinal, mostra o estado das artes.  Na hora que desce 

a nível de Município, significa que vai fragmentar mais ainda aquele percentual. Tem que 

deixar isso claro, para não enganar.  Mas esse é o caminho. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Celecino, talvez possamos fazer uma 

proposta intermediária. 

 Do que eu conheço dos cinco modelos de proposta, Patrícia, acho que 

algumas nem dá para discutir porque contrariam a própria lei, a própria prática da 

descentralização.  Eu não sei se o Conselho tem que se debruçar sobre isso. São coisas 

contrárias ao que mais defendemos, que é a própria lei.  Talvez o que possamos discutir 

e amadurecer é a proposta em si, de como fazer isso. Acho que deveríamos impor um 

prazo muito exíguo, muito limitado.   Como na reunião de Recife não será possível, acho 

que temos que propor que até a reunião de janeiro - até a reunião de janeiro - a nossa 

Comissão, com participação de representantes dos Municípios, tenha estudado isso para 

apresentar ao Conselho,  junto com a participação da SAS. Eu me disponho a vir dois 

dias em janeiro.  Fazemos uma reunião antes da reunião do Conselho.  Pode ser até um 
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dia antes, dois dias antes.  Estudamos,  aprofundamos e apresentamos na reunião de 30 

e 31 de janeiro a proposta de resolução. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Para Recife fica muito em 

cima? 

 É só questão do chamado time.  Uma coisa é o rumo e a outra coisa é 

começar a detalhar. Estou mais preocupado em dizer politicamente qual é o rumo do 

Conselho, para poder balançar um pouco os Secretários Estaduais. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho importantíssimo. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Só que em janeiro os Prefeitos estarão 

sendo empossados e sairá um resolução do CNAS. Acho ótimo.  Dezembro ou janeiro 

não faz muita diferença.  

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que politicamente é melhor janeiro. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Também acho. Os Prefeitos novos já 

estarão empossados, os novos Secretários. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O que podemos fazer hoje, Celecino, é 

votar se há consenso nesse Plenário de que esse é o rumo e que se possa, inclusive, 

anunciar na reunião do FONSEAS e na reunião ampliada em dezembro.  Isso pode ser 

feito. Pode-se dizer que o CNAS está estudando uma resolução, que deve ser emitida em 

janeiro, nesse rumo, nesse sentido.  Aí contempla as duas coisas. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estamos de acordo, então, 

com a proposta da Conselheira Marlova? 

 Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou de acordo, no sentido de que se formule por 

escrito do jeito que ela falou.  Acho que está boa a redação.  Seria bom o pessoal anotar 

para compor o documento sobre a NOB.  O Moroni já fez uma redação.   

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Essa é simples. 

 “O Conselho Nacional de Assistência Social entende que deva ser 

emitida uma resolução no sentido de se garantir o cumprimento da Lei Orgânica da 

Assistência Social no sentido de que haja repasses do Fundo Nacional diretamente  para 

os Fundos Municipais, naqueles municípios onde os pré-requisitos previstos na referida 

lei já estejam cumpridos, e que em janeiro se emitirá a resolução nesse sentido.” 

 Se há consenso entre nós, isso sai como uma decisão desta reunião.  O 

Presidente pode consultar. Se todos estiverem de acordo, votamos. O grupo de Política, 

com a participação dos Estados, Municípios e SAS, reúne-se antes da reunião de janeiro, 

pode ser um dia antes ou dois dias antes, e em 30 e 31 de janeiro trazemos a proposta 

de resolução pronta. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Todo mundo de acordo com 

a proposta da Conselheira Marlova? 

 Conselheiro Célio. 
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu não me sinto esclarecido para apoiar 

a proposta em função da questão já levantada sobre os Estados se sentirem atropelados.  

Eu gostaria de registrar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A ponderação do 

Conselheiro Célio é de que há Estados que estão procedendo... 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Registrar a falta de clareza, em função 

dessa situação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só estou repetindo o que 

você disse antes. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Como assim? Falta de clareza?  Não 

entendi. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Do repasse direto aos Municípios, 

mesmo no caso onde Estados também já tenham cumprido todos  esses requisitos.  O 

Estado ou o Conselho Municipal vai, provavelmente, se manifestar em repúdio a essa 

situação. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Parece que há uma diferença de concepção aí, 

Célio.  
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 Independente da situação do Estado, de ele ter ou não obedecido aos 

requisitos, achamos que o recurso deve ser repassado direto do Fundo Nacional para o 

Fundo Municipal.  É a diferença de compreensão. 

 Agora, a discussão que o Elizeu apresenta, uma série de requisitos, de 

salvaguardas, de cumprimentos, para garantir, também, a participação do Conselho 

Estadual, é uma discussão que vai ser trabalhada e compor a resolução.  Ela não foi 

detalhada aqui.  São duas posições diferentes. Uma posição defende que, quando o 

Conselho Estadual cumprir os requisitos, mesmo assim, o recurso vai ser para o Fundo 

Municipal.  Isso precisa ficar claro.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Perfeito. Quanto a isso, tudo bem. 

 Agora, na medida em que emitirmos nosso direcionamento político, é 

preciso ficar estabelecido no texto, não sei se isso contemplaria, a discussão a nível 

estadual. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se eu entendi a 

preocupação do Conselheiro Célio, é o seguinte: se o Estado está cumprindo as 

exigências e está repassando para os Municípios, ainda assim defendemos passar 

direto?  Como lógica. Só para  esclarecer. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É uma questão de... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - De princípio, de concepção. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Exatamente. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu não quero 

discordar da concepção, também acho que os recursos têm que ir para os Municípios, 

mas temos que nos lembrar que não podemos destinar 100% dos recursos que cabem ao 

conjunto do Estado apenas aos Governos Municipais e deixar sem nenhum recurso os 

Governos Estaduais. Ninguém está se preocupando com isso aqui. Estamos falando 

destinar para Município, destinar para Município.  E os Estados que criaram?  Passamos 

mais de um ano no esforço de que os Estados criassem, estão montando uma estrutura 

de fiscalização, de acompanhamento, de apoio aos Conselhos.  

 Eu entendi mal ou realmente, da forma como estava sendo colocado, 

estava se pensando que 100% dos recursos iriam para os Municípios? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Entendeu mal. 

 A minha proposta não é essa, até porque a LOAS prevê que os serviços 

de referência são de âmbito estadual. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Quando falamos isso, 

temos que ter em mente e de forma clara, que não foi colocada até agora, o que é dos 

Municípios e o que é dos Estados. Isso, em termos objetivos.  Em termos objetivos, é 

percentual.  Por exemplo, 10, 15, 20% dos recursos vão para os Governos Estaduais e o 

restante para os Municípios, isso vai por item. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu estava entendendo que isso vinha 

depois. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, só um momento. 

 Estamos falando dos recursos destinados aos Municípios. Ponto.  O 

resto, quanto vai ser, 5 ou 95%... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Haverá uma oficina para discutir esse 

tipo de detalhe que o Paulo está perguntando.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É o problema das metas, 

o problema dos planos municipais, dos recursos, das referências. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Acho que o nobre 

Conselheiro entendeu mal. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Aí caberia uma discussão sobre a 

reorientação do papel do Estado.  Isso é muito importante. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Claro.  Até porque há serviços - a própria 

lei define -  que são estaduais e extrapolam a competência do Município.  

 O CNAS também tem que ter em mente que vamos criar um sistema 

hierarquizado, onde tem a referência, onde tem a contra-referência. É como se fez na 

área da Saúde: serviços de âmbito regional, de responsabilidade do Estado.  Serviços de 

referência mais complexos para portadores de deficiência, por exemplo, são serviços 
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estaduais, não são serviços municipais.  Temos que prever não só as ações de referência 

estaduais, mas também as ações consorciadas regionais, criação de pólos regionais. 

 Estou entendemos que vamos fazer essa discussão em janeiro.  É o que 

estou defendendo aqui.  Achei que era consenso, mas estou vendo que não é, pela 

posição do Célio. O que estou defendendo aqui é o princípio de que o dinheiro destinado 

ao Município seja repassado diretamente ao Município, sem ficar retido no Fundo 

Estadual. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Desde que atendidas... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Desde que atendido o previsto na lei.   

 É isso que estou defendendo. Aliás, para mim, é defender a LOAS. Não 

inventei nada novo hoje. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Perfeito. 

 A preocupação que eu levava e que, enfim, insisto, é que não está 

havendo a contrapartida dos Estados -  quando há é 1%, 2%.  Precisamos fazer que isso 

aumente, e não criar um espaço em que nem isso entre. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que tu estás misturando as coisas.  

Estamos falando de coisas diferentes. 

 Quando eu levanto que os Estados não estão investindo, é porque o 

Celecino levantou a seguinte preocupação: “Não, se fizermos o repasse direto aos 

Municípios, os Estados podem se “desresponsabilizar” e não  oferecer a contrapartida.”  

Aí eu disse para o Celecino: “Qual é a contrapartida que eles oferecem hoje?”  Olhem os 
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orçamentos da Assistência Social nos Estados, porque já estão todos votados, por lei, 

nas Assembléias Legislativas.  Quais são os orçamentos para 1997?  Não sei se há 

algum Estado no Brasil em que isso chegue a 5%.  Tenho dúvidas. Acho que não chega.   

 Vamos ir clareando para ver exatamente o que estamos defendendo aqui.  

O que o Conselho tem que ter claro - e é o que defendo - é o princípio contido na Lei 

Orgânica, de que esse repasse possa ser feito diretamente para o Fundo Municipal.  O 

FNE - Fundo Nacional de Educação passa direto para a escola; o de Saúde passa direto. 

Por quê? Porque isso é um princípio. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eles fazem convênios com os Estados 

e Municípios e passam direto.  

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas o repasse é direto. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A passagem é direta. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Paulo, por 

favor.  

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu só tenho algumas 

preocupações quando colocamos esse calendário, e é por isso que levantei o problema 

dos Estados, porque uma coisa não se resolve sem a outra.   Isso tem que estar 

amadurecido para janeiro.  É uma questão que não está clara nem hoje, como a Deusina 

estava colocando.  Hoje, não se sabe, do dinheiro que vai para os Estados, o que em 

tese ficaria com os Estados e o que em tese ficaria com os Municípios.  De início temos 
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um problema de diagnóstico no curto prazo que tem que ser enfrentado, para que a coisa 

não fique no papel. 

 A segunda preocupação que tenho, também em  termos de 

operacionalização e que também tem que estar resolvido para a decisão do Conselho, 

em janeiro, é o seguinte: como isso vai ser feito? Cabe a SAS, como órgão gestor. 

Enfrentamento à pobreza, muito pouco tem sido repassado, mas, mesmo assim, com 

base em planos estaduais. Na ausência desses planos, os Municípios apresentariam 

planos municipais?  Que tipo de Município seria priorizado? Manteríamos a distribuição 

objetiva?  Acontece que aqueles dados que utilizamos para a distribuição entre os 

Estados não estão disponíveis por Município, não é isso, Elizeu?  Com que critério 

objetivo vamos estar repassando para os Municípios?  Qual a operacionalização?  Além 

do critério, como a SAS pode operacionalizar isso na prática?  É capaz?  Que critérios ela 

propõe? Como ela vai analisar isso?  

 Não estou colocando isso como um impeditivo.  Muito pelo contrário, 

estou colocando isso como questões urgentes que têm que ser enfrentadas, senão, todas 

as discussões que estão sendo levadas aqui...  Inclusive, para janeiro, vamos até definir, 

mas na prática, ao longo do  ano, vamos estar capengando e tropeçando em problema 

de operacionalização e não vamos conseguir resolver esse problema das 

operacionalização se essa discussão não foi colocada em primeiro plano.   

 Era essa a questão que me preocupava quando levantei a questão da 

distribuição aos Estados e como poderemos fazer, na prática, essa distribuição entre os 

Municípios que se apresentem par para receber  os recursos.  Senão, o único critério será 

a manutenção da rede. Então, vamos dividir a rede do Estado, a rede do Município, e 

repassar. Na prática, ao tomar essa decisão, vamos estar tomando a decisão de manter 
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uma rede que na prática, desde o início do ano, estamos discutindo que temos que criar 

mecanismos concretos, democráticos de alterá-la. 

 São preocupações sobre quem vai se encarregar, em janeiro, de discutir 

esse problema do repasse direto aos Municípios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Nós todos. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Alguém vai ter que 

apresentar proposta ao Plenário. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - À luz dessas discussões, deverá ser bem 

refletido, no documento da NOB, o que compete aos órgãos gestores.  Acho que 

precisaríamos pensar item por item, já no sentido dessa reorientação quanto a recursos e 

outras coisas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos voltar ao voto da 

proposta de princípios, levantada pela Conselheira Marlova. 

 Conselheiro Célio, está esclarecido?  

 Em votação.  Quem estiver de acordo mantenha-se como está.  (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Fica o empenho de que em janeiro, na reunião... 

 

 ANA LÍGIA GOMES - O pessoal pegou a redação do documento da 

NOB? 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Certamente. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sendo a reunião colada à reunião do 

CNAS, tudo bem. Acho importante a Comissão de Financiamento participar desse 

debate. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vamos deixar agendado, para fazermos 

nos dias 28, 29, 30 e 31.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos voltar, então, ao 

documento. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Parece que a Lisete fez uma proposta.  Já que a 

Conselheira já fez... 

 Está aprovada, então, a sugestão dela? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ela pediu que se 

examinasse com maior cuidado as competências dos órgãos gestores. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - À luz das competências que já estão na 

LOAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em função do horário... 
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 ANA LÍGIA GOMES - Eu não me comprometo mais a revisar.  É por isso 

que estou  insistindo que a redação saia 

daqui. Eu não tenho mais condições de pegar, por exemplo, o documento da NOB e dar 

outra redação. O Augusto está trabalhando a redação.  Fizemos um trabalho danado e 

não posso mais me comprometer. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Conselheira Lisete não 

fez nenhuma proposta objetiva em termos de mudança de redação.  Está sugerindo que 

se reflita sobre a redação em função do que se discutiu aqui.  Isso vai implicar exame; se 

for o caso, mudança de redação. Estou entendendo que não pode ser agora porque a 

Conselheira, à luz do que se discutiu, está propondo uma maior reflexão sobre o tema.  

Dessa forma, não poderia ser apresentada uma redação alternativa agora. 

 A questão de ordem que quero propor aos Conselheiros é a seguinte. 

São 12 horas e 30 minutos.  Avançamos, esgotamos a NOB e depois retomamos para os 

dois itens da pauta, ou suspendemos agora e retomamos às 14 horas? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Do que eu percebo, o que era de fato mais 

polêmico e mais complicado na NBO nós passamos.  As outras questões, que os 

Conselheiros poderiam destacar aqui, poderíamos até dar uma passada no documento 

inteiro quais são os outros destaques que os Conselheiros têm.  Parece que as coisas 

difíceis para todos já passaram. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como não é só a NOB que 

falta, pergunto: encerramos a NOB agora ou suspendemos e, ao retornarmos, 
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terminamos a discussão sobre a NOB e os outros dois itens a partir das 14 horas?  

(Pausa.) 

 Ninguém se manifesta? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Se os Conselheiros concordarem, eu pediria ao 

Presidente que chamasse os destaques discordantes da proposta lida, e daí encerramos 

o assunto. 

 

 MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - O Presidente, ontem, 

falou que a reunião seria encerrada de manhã e assumimos compromissos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Houve um erro de 

avaliação.  A Presidência pede desculpas porque o ritmo estava tão intenso e não 

esperava que houvesse um debate tão acalorado e tão aprofundado sobre o tema. 

 A Conselheira Ana Lígia fez uma sugestão que a Presidência, agora, 

reitera.  

 Há alguma observação, ainda, com relação ao documento apresentado? 

Críticas, sugestões. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Foi colocada a questão das comissões 

intergestoras bipartites, tripartites. Foi colocada como uma questão nova no documento.  

Não sei se deveria discutir se a política de Assistência Social vai utilizar essas comissões.  

Na realidade, na área da Saúde existem, e não sei se deveriam existir ou não na 

Assistência Social.  Ela aparece no documento sem nenhuma explicação.   
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 É uma gestão colegiada que tem que ter o seu papel muito bem definido 

dentro de todas as gestões colegiadas da política a ser desenvolvida. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Nossa proposta, Lisete, é que por enquanto não se 

adote isso.  Vamos ver como o sistema anda, vamos conversar sobre isso. Nada impede 

que discutamos e que você, inclusive, contribua para apresentar esse assunto para nós.  

Mas não vemos por que já adotar isso de cara. A proposta é que, por enquanto, se exclua 

isso da NOB. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ficou clara a proposta da 

Conselheira Ana Lígia de excluir da NOB? 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Eu concordo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação? 

 Podemos aprovar, então, o documento, sem pressa? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Só uma observação, sobre a rede. 

 É uma questão que eu queria perguntar, porque estou querendo me 

esclarecer.  Às vezes o pessoal nos fala coisas aí pelos Estados, e eu faço questão de 

saber direito como é isso.  

 Como o documento foi feito antes da resolução do CNAS, e não há 

discordância entre nós, aqui pedimos que o documento obedeça à Resolução n.º 178, no 

sentido de que quem tiver cumprindo as exigências possa definir com autonomia as redes 
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de instituições.  Mas eles têm colocado uma coisa - eu queria perguntar para o Elizeu e 

para a Deusina - mas acho que é uma confusão que eles estão fazendo.   

 Se a resolução do CNAS diz que eles podem escolher quem faz parte da 

rede, por que a SAS - não sei se é verdade, mas eles estão dizendo - está pedindo que 

eles mandem a relação de entidade?  Há Conselho que se zangou e diz que não manda, 

porque essa resolução é que está mandando; eles é que vão escolher. 

 Eu sei que isso está aprovado, mas eu havia ficado de perguntar.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Elizeu. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Esse esclarecimento é importante ser 

dado. 

 Para assinatura do termo aditivo, que é uma das propostas que a SAS 

está encaminhando junto aos Secretários, ao invés de fazer um novo convênio para 97, 

que é um processo demorado, seria proposto um termo aditivo aos convênios atualmente 

existentes, de modo a se evitar toda uma burocracia demorada.  Uma das exigências 

dessas instruções normativas, que regulamentam esses convênios, é que haja uma 

listagem, uma indicação de quem serão os beneficiários dos recursos.   

 Então, é por essa razão que há necessidade de se indicar essa rede, até 

porque, na assinatura do termo aditivo, vem expressamente determinado o número de 

metas e o volume de recursos correspondente a essas metas.  Então, para que se possa 

fixar a cada Estado, para os serviços assistenciais e outros projetos de enfrentamento à 

pobreza o que irá caber a cada um, é necessário determinar essa rede. Agora, eles têm 

liberdade, em função da resolução do Conselho, de definir quem serão as entidades e 

organizações de assistência social beneficiadas. 
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 O que está ocorrendo - apenas para uma informação complementar - é 

que a grande maioria dos Estados volta a propor a mesma rede de 96 porque não têm 

muitas informações para substituir uma entidade “A” por outra “B”. Ou seja, na medida em 

que não há essa orientação clara, preferem manter a rede, porque conhecem, porque já 

tem uma relação determinada,  e assim por diante.  Isso é uma exigência legal. 

 É interessante observar que a partir de 98, em função da proposta de 

novos critérios, esses percentuais que cabem a cada Estado deverão mudar 

significativamente.  É aquele caso, por exemplo, de Tocantins, que possivelmente irá 

aumentar mais do que é hoje. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É a questão do Estados 

novos.  Há carência de informações. Os Estados novos estão todos com percentual lá 

embaixo.  Na hora em que se adentrar nessa discussão, seguramente haverá uma 

reversão. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - é importante que o Conselho tenha 

claro que a partir de 98 haverá uma mudança substancial no volume de recursos que vai 

caber a cada um dos Estados, o que poderá determinar uma grita geral. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A não ser que consigamos 

recursos adicionais para fazer essa diferença. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Estamos tentando levantar a questão da 

rede conveniada com relação à pessoa portadora de deficiência. Observamos que há 

uma centralização, uma maior quantidade dessas entidades nas Regiões Sul e Sudeste, 
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até porque esses convênios foram feitos a partir de uma demanda, e a capacidade de a 

sociedade se organizar é maior nessas regiões.  Então, temos um convênio só no Acre; 

dois convênios no Maranhão; cento e poucos em Santa Catarina.  Enfim, há uma 

disparidade, uma discrepância muito grande na questão dos convênios com relação a 

essa área.   

 Imaginamos que ao abrir os programas, ao abrir a discussão da 

assistência social e tendo que se portar de acordo com o critério de partilha, eles tenham 

liberdade de agregar novas entidades para compor a rede.  Os Estados não estão 

agregando novas entidades porque têm receio de firmar convênios com novas entidades 

e o processo não continuar ou os recursos não serem repassados.  Então, por mais que 

queiramos que o Estado fique livre para sinalizar a rede, a real necessidade, 

independente do recurso que a União possa repassar, ele ainda se prende a querer 

fornecer uma meta e a fornecer uma rede, que efetivamente possa receber recurso para 

isso.   

 Já no modelo passado, eles vão passar a demanda reprimida. Então, em 

cima dessa demanda reprimida, pode-se ter a real necessidade, um indicativo mais 

próximo da real necessidade. 

 Atualmente, com esses recursos, tentando achar um número, estaríamos 

cobrindo cerca de 5% só de pessoas portadoras de deficiência em situação de extrema 

pobreza no país.  Desses, está bastante centralizado, cerca de 9 ou 10% nas Regiões 

Sul e Sudeste; cerca de 1 ou 2%, na Região Nordeste. Por mais que não trabalhemos 

com a estimativa dos 10% de portadores de deficiência, nessa distribuição eqüitativa de 

que tenhamos mais pobres aqui do que em outro lugar, porque não temos esses dados, 

mas seguramente, da forma como os convênios estão feitos, eles estão mostrando essa 

discrepância.  
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 Só podemos ter um novo mapa disso com os planos e com a demanda 

reprimida. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação ainda 

sobre o documento apresentado relativo à NOB? 

 Podemos aprovar o documento agora, então?  (Pausa.) 

 Em votação.  Quem estiver de acordo mantenha-se como está.  (Pausa.) 

 Aprovado o documento. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Então, a Secretaria faria uma nova 

redação, em função das sugestões, bem perto com a Comissão de Política.  Pode ser 

assim? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Excelente proveito. 

 Suspendemos, então, a reunião, agora, e retomamos às 14 horas.. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Política não, a Comissão que fez. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Às 14 horas retornamos 

para encerrar a pauta. 

 Está suspensa a reunião. 

 

*     *     * 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Boa-tarde, prezados 

Conselheiros. 

 Finalmente podemos retomar a parte final da reunião. 

 O primeiro item previsto para a pauta da tarde é a apresentação de um 

relatório concernente à ABNT.  O assunto foi discutido, se não me engano, duas ou três 

vezes na Comissão de Normas, que na última reunião achou por bem trazer o assunto ao 

Plenário do Conselho.   
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 O Conselheiro Manoel foi indicado relator, a quem peço que faça um 

relato do processo para que o Conselho possa discutir e decidir. 

 MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - A ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas é uma sociedade civil sem fins lucrativos e entrou com pedido, no 

Conselho, de atestado de registro e certificado de fins filantrópicos.   

 Ela apresentou uma série de documentos inicialmente.  O pedido foi 

protocolado no Conselho em março deste ano e encaminhado à equipe de análise.  A 

equipe de análise, num processo de rotina, baixou diligência, pedindo uma série de 

documentos que faltavam: exigências contidas em lei, das nossas normas.  Essas 

diligências foram cumpridas, em tempo hábil.  A equipe de análise, por entender que a 

entidade não tinha o perfil de uma entidade filantrópica clássica, resolveu mandar para a 

Comissão de Normas, para estudarmos o caso e analisar a possibilidade de enquadrar 

ou não, tendo como parâmetro sempre a LOAS. 

 A primeira análise feita na Comissão de Normas foi de que se deveria 

proceder ao indeferimento.  No entanto, a ABNT pediu reconsideração, através da 

Presidência do CNAS, alegando que é uma sociedade sem fins lucrativos e que  presta 

serviço de relevância para a sociedade. Primeiro, porque é a única entidade, no Brasil, 

autorizada, pelo Governo, via Instituto de Metrologia - INMETRO, para compor as 

normas, ou seja, todas as normas obedecidas no país têm que ser da ABNT; é ela que 

elabora essas normas.   

 Os recursos da ABNT provêm de três fontes básicas. Uma delas, os 

associados, que podem ser pessoas físicas (geralmente engenheiros ligados à área) e 

empresas, grandes empresas.  Há uma fonte governamental que é carimbada, porque é 

para ser utilizada para pagar uma anuidade que existe obrigatoriamente para as 

entidades internacionais, as quais ela seja filiada. É o caso da ISO.  São entidades 
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internacionais que regem toda essa questão da normatização internacional.  O Brasil 

precisa estar filiado para as empresas brasileiras poderem receber certificados. Então, o 

orçamento do Governo para isso vem carimbado, ou seja, não pode ser usado para 

outros fins.  A outra fonte é a venda de normas.   

 A grande dúvida da Comissão de Normas, que eu coloquei para o 

representante da ABNT que veio falar comigo depois que eu fui nomeado relator, era... 

 ANA LÍGIA GOMES - Foi pressão? 

 

 MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - Não, não foi pressão.  Como 

relator eu tenho direito de demandar a entidade para conversar, esclarecer.  Na última 

reunião foi lido um relatório da ABNT, e os Conselheiros que compõem a Comissão de 

Normas não se sentiram seguros, nem para indeferir completamente nem para deferir o 

processo.  Como relator, tenho competência para chamar. 

 Ele me explicou o seguinte.  As normas são vendidas, porque é uma 

fonte de receita.  Agora, paga quem efetivamente pode pagar. Eu coloquei que temos que 

obedecer a LOAS, que tem uma clientela determinada.  Eu perguntei qual a clientela que 

eles atendiam mais diretamente, porque o relatório dele sempre falava do atendimento à 

sociedade como um todo.  Ele falou que eram os deficientes físicos, diretamente.  Eu 

disse: “Por exemplo, vai se construir um prédio, o dono do prédio quer ser politicamente 

correto, dentro das normas, quer fazer instalações.  Vocês dão as normas de graça?”  Ele 

falou: “Não, nós vendemos.  Agora, temos projetos com governos estaduais e até com 

entidades.  Quando necessitam dessas normas, elas são dadas de graça, sem custo para 

a entidade.  Ele inclusive mandou essas normas.  É a Norma n.º 9.050, que é a norma de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaços e 

equipamentos urbanos.  Aqui há uma cópia. 
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 A colocação deles é que a entidade vive com dificuldade.  Inclusive, 

verificando o estatuto, ela obedece a certas condicionantes: não paga a diretoria, 

remunera os empregados, os dirigentes e técnicos da entidade.  É uma entidade sem fins 

lucrativos.  O patrimônio, em caso de dissolução da sociedade - está dito no estatuto - vai 

passar para uma entidade de pesquisa científica ou entidade filantrópica, existe essa 

alternativa.   

 Eles estão reivindicando, evidentemente, o certificado de filantropia para 

pedirem, futuramente, a isenção da cota patronal.  Eles  têm certificado de utilidade 

pública há muitos anos, concedido no Governo Getúlio Vargas.  Não sei qual foi o ano. 

 A entidade entende que faz um trabalho filantrópico e dirigiu-se ao 

Conselho para pedir a concessão de certificado de fins filantrópicos, porque o objetivo é 

pedir a isenção da cota patronal, que representaria para a entidade uma sobrevida.  Ela 

vive com dificuldade com o problema de receita e de despesa. 

 A Comissão de Normas, na penúltima reunião em que o processo foi 

examinado, pediu diligências à entidade, que mandou um relatório, e também consultou a 

Conselheira Ana Maria sobre o trabalho desenvolvido pela ABNT. É uma pena que a 

Conselheira não esteja aqui. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Ela foi ao Ministério da Justiça.   

 A ABNT pediu a opinião? 

 

 MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - A Comissão de Normas pediu. Eu 

vou ler o parágrafo que interessa. 

 “Nos últimos anos a ABNT vem normatizando sobre infra-estrutura, 

adaptações, eliminações de barreiras arquitetônicas e equipamentos que se voltam para 
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portadores de deficiência, trabalhando ergonometria diferenciada para as pessoas 

portadoras de deficiência nas diversas áreas: física, auditiva e visual.  Salientamos que 

quando da formulação de suas normas, a ABNT consulta nossas entidades, quando 

convocado representante para fazer parte do grupo de trabalho, que fará tais 

reformulações.” 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Qual é o voto do relator? 

 

 MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - Pela concessão do certificado de 

filantropia. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em discussão o relato 

apresentado pelo Conselheiro Manoel. 

 Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A Comissão de Normas, como tem delegação 

também dos Srs. Conselheiros, poderia ter consultado, chamado o voto de todos os 

Conselheiros e deliberado lá mesmo.  Entretanto, achamos por bem trazer essa 

discussão ao Plenário do CNAS, mostrando uma discussão expressiva, ou seja, o tipo de 

processo a Comissão de Normas analisa e como discutimos isso. 

 É uma discussão muito difícil.  Eu não tenho, ao contrário do Conselheiro 

Manoel - para vocês verem como são as coisas, a dificuldade -, nenhuma dúvida de que 

não se deva dar o certificado.  Tenho absoluta clareza de que não se deve dar o 

certificado de filantropia à ABNT.   
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 Eu levanto alguns elementos para a discussão.  Eu acho que a discussão 

não é simples, razão pela qual estamos pedindo ao Prof. Vicente Faleiros que faça um 

estudo sobre o art. 3º.  O que considera-se uma entidade de assistência social?  O que 

é?  Eu faço algumas perguntas para reflexão dos Conselheiros.  Como eu poderia 

enquadrar a ABNT  no art. 3º da LOAS?   Ela é uma entidade de assessoramento?  Ela é 

uma entidade de defesa de direitos?  Ela é uma entidade de assistência social?  Ela é 

uma entidade de educação?  Qual é a função precípua dela?  Qual a determinação 

principal?  Ela é de saúde?  O que ela é? 

 Outras perguntam que eu coloco, são as que embasam, inclusive, o meu 

voto, o qual já manifesto aqui sem me recusar a discutir.   

 A quem ela se destina?   

 Há um fato que precisa ser colocado.  O fato de qualquer entidade sem 

fins lucrativos prestar ao país um serviço de interesse público importante, não significa 

que ela seja uma entidade de assistência social ou de fins filantrópicos.  O fato de no país 

não haver uma área pública que regule normas ou seja o que for, não me deixa dizer que 

porque a ABNT presta um trabalho importante... Ela também faz normas na área de 

prevenção de incêndio.  Vou dizer que esse trabalho não é importante? Alguém se atreve 

a dizer que prevenir incêndio não é importante?  O fato de eu dizer que uma escola 

particular de nível superior é um serviço importante,  não quer dizer que eu diga que essa 

escola é de fins filantrópicos.  A Gama Filho está pedindo certificado de fins filantrópicos 

e não conseguimos, ainda, encontrar a gratuidade.  A Gama Filho, que é chamada de 

“Grana Filho”. 

 Então, o primeiro ponto é qual a atividade que ela presta, como se 

enquadra.  O segundo ponto é mostrar que eu não questiono o interesse ou o serviço que 

se faz.  Nem todo serviço considerado importante... É essa a definição?  Então, um 
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serviço importante para o interesse público é filantrópico?  É essa a compreensão de 

filantropia? 

 Outra questão é a quem ela se destina, onde ela atinge a clientela posta 

como “usuários” da Assistência Social colocados no LOAS.  O fato de ela ter vendido 

uma norma para o Metrô de São Paulo, para o portador de deficiência ter acesso, como 

eu posso dar essa volta e dizer...  

 A última questão que embasa o meu voto é a questão de que 

necessariamente a Assistência Social deve ser prestada a quem dela necessitar e de 

forma gratuita.   É essa discussão da gratuidade.   

 Eu acho que há uma confusão tremenda e é importante trazer esse 

processo ao plenário, porque ele demonstra essa confusão significativa.  A isenção da 

cota patronal, com recursos nossos, dos trabalhadores, do orçamento da Seguridade 

Social, deve ser para quem? 

 Com essas reflexões, tenho absoluta clareza e manifesto o meu voto de 

que não vejo como dar o certificado de filantropia para a ABNT. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Lisete. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Eu endosso plenamente.  Sou contrária 

ao certificado para a ABNT.   

 Eu trabalho muito com a ABNT em função das atividades que desenvolvo 

no Ministério, a questão da norma técnica na área dos equipamentos médico-

hospitalares.  Inclusive até ajudamos a ABNT no sentido de ela agilizar as normas, de 

fazer com que normas internacionais se tornem normas brasileiras, mas não tem nada a 

ver com filantropia ou com entidade que mereça esse certificado. Pelo contrário, as 
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normas que ela realiza, nós compramos.  Embora ajudemos com recursos financeiros 

para que ela nacionalize algumas normas internacionais, na hora em que estão prontas 

nós compramos.  Então, não tem nada a ver com entidade filantrópica. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)  - Conselheira Deusina. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - O que causou estranheza, quando 

trabalhávamos na CORDE e começamos a trabalhar com a ABNT, é que para mim ela 

era uma instituição pública.  Causa estranheza que no país a única instituição que 

regulamente normas técnicas seja uma entidade que queira ser até filantrópica.  Quando 

precisamos das normas técnicas, temos que recorrer a ela.   

 Agora, deveria ser uma competência do... 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - É uma delegação. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Aí vem a complicação: ela quer ser 

filantrópica, porque acha que presta um serviço nacional, mas não é custeada pelo 

governo.  

 Agora, também há uma ressalva: organização sem fins lucrativos e 

vinculada a um organismo internacional, de acordo com a LDO, pode receber recurso 

público. 

 

 MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - Ela não é vinculada, é filiada. 
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 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Na realidade, ela representa o Brasil 

nessa filiação.  O Brasil é filiado a essa organização internacional.  

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Complicada é a relação do país, pública, 

com essa organização privada.  Seguramente, não é filantrópica.  

 O fato de fazer norma para portador de deficiência, ela faz norma de 

locomoção e acessibilidade para todas as pessoas.  A questão é que não há uma relação 

tão clara do papel que ela tem para a sociedade brasileira. O viés da filantropia, a nosso 

ver não seria. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Que ela tem problemas econômico, tem, 

mas não é por essa via do certificado que vamos sanar o problema econômico.  Deveria 

ser por uma via governamental. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Vando. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu gostaria de comunicar que o meu voto 

também foi contrário ao certificado de filantropia e a favor do registro da ABNT no CNAS. 

 O argumento utilizado é exatamente o que a Ana Lígia colocou: fica 

bastante claro que ela não presta um serviço gratuito ao público da Assistência Social.  

Eles usufruem do trabalho da ABNT no momento em que ela desenvolve um trabalho 

pago, pelo Metrô de São Paulo ou por um shopping center. Então, o usuário do metro ou 

do shopping center é o beneficiário disso. Mas o trabalho foi pago.  Alguém pagou pelo 

trabalho.   
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 O fato de distribuir normas técnicas ou de convidar, uma vez ou outra, 

uma entidade de portador de deficiência, de usuário ou de representante não significa 

absolutamente que isso seja uma assessoria.  Eu entendi até o contrário: quem presta 

assessoria à ABNT são as entidades, porque vão lá dizer como deve fazer e tal.  Não é o 

contrário: ela não se coloca gratuitamente a serviço das entidades. Ela pode, 

pontualmente, facilitar alguma norma, mas não ficou caracterizado que esse trabalho é 

gratuito e muito menos que a ABNT tenha um trabalho cujo público alvo seja o usuário da 

Assistência Social. 

 Acho que a ABNT trabalha para quem pode pagar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Marlova. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu estava tentando me informar com a 

Ana Lígia a natureza desse debate em plenário.  Eu acho muito estranho que usemos o 

tempo do Conselho para discutir um processo desse tipo, por mais esclarecedor e 

elucidativo que seja para os Conselheiros.   

 Eu, só esta semana - inclusive já comentei com o Presidente -, fui 

procurada por várias entidades, como a ACM - Associação Cristã de Moços.  É um 

trabalho que todos conhecem.  Eu, no meu Estado, conheço profundamente.  Eles 

tiveram o certificado negado por não terem 20%.   

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Talvez tenha sido pela sigla, não, Marlova? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - É provável.  É  uma boa.  (Risos.) 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Seguramente, nenhuma das 

razões.  O Conselho é absolutamente neutro. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu fiquei muito chateada porque a última 

notícia que eu tive quando estava acompanhando esse processo era que eles deviam 

uma prestação de contas, pagaram a prestação de contas.  Como era daqueles 

processos que se arrastavam há trezentos anos, eu disse: “Não, era um processo que 

estava...”   

 Amélia, você se lembra há quanto ele está aí? 

 

 AMÉLIA - Ele é de 94.  Mas a questão da filantropia foi estudada em 95, 

foi baixado em diligência, responderam a diligência... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vai fazer uns dois anos que ele anda: 

vai, falta dinheiro, paga... 

 Quem conhece a ACM - Associação Cristã de Moços não tem nenhuma 

dúvida do tipo de trabalho que eles fazem.   

 As escolas salesianas, que também estão tendo os seus certificados 

negados, até onde eu saiba são todas filantrópicas.  Disseram-me: “Parece que eles 

consideram as bolsas que dão para os filhos dos funcionários”. Ah, o Manoel que me 

disse isso ontem.  Eu disse: “Não, na escola salesiana é impossível, porque os 

professores e os funcionários são quase todos religiosos”.  Padres.  Tu achavas que 

podia ser.   Não lembrava qual era.  Eu falei que essa não poderia ser a razão.  Deve ser 

outra.  
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 Eu quero dizer que se esse tipo de processo é indeferido, a entidade fica 

correndo atrás dos Conselheiros, do Presidente ou da equipe de normas, para dizer que 

tem problema.  Aí entra com recurso, a entidade está perdendo tempo, está perdendo 

dinheiro, está ligando para Brasília, está pondo Deputado na roda, está reeditando a 

velha prática do lobby político...  

 Então, eu não sei o que estamos querendo mudar no CNAS.  Para mim é 

absolutamente claro que a ABNT não faz jus a esse certificado pelo simples fato de que 

ela vende o serviço e vende para uma clientela que não é a nossa.  E estamos aqui 

discutindo isso!  

 Eu juro para vocês que na minha cabeça não entra. Não estou querendo 

tirar o mérito da discussão, não é isso. Estou querendo fazer um alerta para nós mesmos.  

Daqui a pouco, em caso de determinadas entidades, que são aquelas que têm que estar 

sendo beneficiadas, não estaremos tendo esse mesmo rigor para estar vindo aqui 

discutir.  A Ana Lígia me disse que é um dos muitos “abacaxis” que o Grupo de Normas 

têm e que sofre enorme pressão. Parece que o Sr. Ministro está interessado, não é, no 

certificado da ABNT?  Talvez seja até por desconhecimento, porque eu tenho certeza de 

que se o Ministro souber exatamente a natureza,  finalidade, ele mesmo  não vai 

pressionar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu tenho certeza porque conheço bem o 

nosso Ministro.   

 Eu realmente acho que talvez tenhamos que repensar um pouco a nossa 

sistemática de trabalho. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só alguns esclarecimentos. 

 A questão da pressão não sei em que termos foi colocada e qual a 

dimensão desse termo.  Do ponto de vista da Presidência, fico tranqüilo em dizer que não 

há nenhuma pressão.  A única reunião de que participei da Comissão de Normas, por 

coincidência faltou quorum e fui convocado pelo meu prezado Vice-Presidente.  Nesse 

aspecto, adotei como norma não fazer parte da Comissão de Normas, exatamente para 

não parecer nenhum tipo de pressão a partir da Presidência.   Se Ministro ou 

Presidência da República tem interesse, isso deve ser considerado, porque em um país 

democrático cada um tem o direito de pedir.  Qualquer cidadão por mais simples que seja 

pode pedir, quanto mais a pessoa que exerce outro cargo.  Isso não deve ser razão para 

se negar ou conceder qualquer tipo de autorização por parte do Conselho.   

 O que eu percebi na reunião em que compareci para compor o quorum... 

 Eu fui procurado pelo Presidente da ABNT. Aliás ele não foi recebido pelo 

Ministro, eu o recebi, enquanto representante do Ministro e enquanto Presidente do 

Conselho.  Ouvi as ponderações e as levei à Comissão de Normas. Foi só isso o que foi 

feito. Obviamente, a Comissão ficou inteiramente à vontade, como deveria ficar, para 

deferir ou indeferir. Colocou-se em diligência, como nos relatou o Dr. Manoel, porque os 

Conselheiros não estavam esclarecidos. Então, na última reunião, ao invés de deferir ou 

indeferir, achou-se por bem trazer à reunião plenária do Conselho. Então, foi uma decisão 

autônoma, tranqüila da Comissão.   

 Eu até questionei: por que a Comissão, então, não indeferiu na última 

reunião?  Até perguntei.  

 A Presidência está absolutamente tranqüila, porque tem até o dever de 

encaminhar pleitos, porque o exercício do cargo de Presidência é um cargo político: 
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recebe as pessoas e encaminha os seus pleitos.  As Comissões têm toda a serenidade e 

a Presidência tem tido um cuidado especial e notadamente com a de Normas, para não 

criar qualquer tipo de indução, em respeito aos Conselheiros e ao próprio Conselho.  

Então, só para esclarecer isso.   

 A posição que a Ana Lígia colocou achei muito importante.  Que tipo de 

problemas temos na Comissão de Normas?  Acho que vale trazer para que os 

Conselheiros percebam que a lei é muito restrita e ao mesmo tempo muito ampla.  Ela 

diz: “assessoramento a clientela”.  O que é isso? Até aonde vai e até onde vem?  

Eventualmente, acho razoável, Marlova, a despeito de sua opinião, que de vez enquanto 

venha algum processo fora do padrão, para que os Conselheiros... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que fui mal-interpretada. Não sou 

contra que venha.  Já tivemos vários casos de processos que vieram a plenário.  Eu só 

estou dizendo que um caso, por exemplo, dessa natureza é absolutamente claro que não 

é uma entidade filantrópica.   Então, acho que nós nos debruçamos, gastamos o tempo - 

não é perdemos o tempo -  e, às vezes, outras entidades que têm todo o mérito não 

merecem a mesma atenção.  É só sobre isso que estou falando. 

 Não estou falando para ferir qualquer suscetibilidade.  Estou falando, 

porque acho que é uma reflexão que nós, Conselheiros, temos que fazer.  Se temos uma 

proposta de mudança, sinto que essa é a parte que menos avançamos.  É difícil. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, até porque tem que 

começar com a lei. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu me sinto no direito de fazer essa 

observação, porque é uma parte que o Conselho tem dificuldade para avançar, quer seja 

pela morosidade com que as coisas vem da nossa equipe de análise, quer seja pela 

morosidade com que as coisas vêm, pela estrutura dos Estados, até Brasília, quer seja 

porque os documentos chegam incompletos.  Quando entra em diligência, a entidade 

leva meses para ser informada. É tudo muito difícil, Celecino.  Acho que temos que 

questionar isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. 

  

 LUÍZA NOGUEIRA - Posso falar? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não. 

 

 LUÍZA NOGUEIRA - Eu discordo que a equipe de análise seja morosa no 

tratamento da análise dos processos.  Eu discordo completamente.  Nós recebemos um 

volume tremendo de processos quando chegamos lá  - éramos três pessoas  - e hoje 

conseguimos estar analisando os processos de 96.  Discordo. 

 Outra coisa: no dia em que a análise é feita, é mandada uma 

correspondência para a entidade, pedindo a diligência.  Se ela não cumpre, se demora ou 

se diz que não recebeu, não é culpa do Conselho. 

 Outra: temos analisado os processos rigorosamente dentro da Resolução 

n.º 46/94, assinada por você.  Então, foi este colegiado ou outro colegiado, do qual você 

era  Presidente, que elaborou a resolução.  A questão da gratuidade está no inciso da 

Resolução n.º 46, que é analisada rigorosamente. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Com licença. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não, Conselheira. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Luíza, eu acho que tu não deverias te 

sentir tão atacada, porque não foi um ataque.   

 Eu tenho muito orgulho por ter assinado a Resolução n.º 46, aprovada 

pelo colegiado. Acho ótimo. Eu não estou falando disso. Estou falando que a nossa 

equipe de análise é morosa, sim.  Por quê?  Ou porque tem poucas pessoas ou porque o 

volume de processos é grande ou porque os processos são incompletos.   

 Acho que as pessoas têm que ter maturidade, principalmente quando 

exercem um cargo de chefia, para saírem do seu papel quando estão recebendo uma 

crítica construtiva de uma Conselheira que, aliás, foi Presidente deste colegiado e 

durante o tempo todo em que foi Presidente se queixou, mais ou menos duzentos e 

oitenta vezes, dessa morosidade.  Vou continuar me queixando, a despeito de as 

pessoas se sentirem feridas na sua suscetibilidade ou não. O que eu sinto é que lá na 

ponta todos os Conselheiros são procurados e pressionados porque este é um processo 

muito, muito, muito moroso, Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- É verdade.  Tanto é que 

fizemos um esforço adicional, continuando todo o trabalho que você vinha fazendo, o 

mutirão para tirar a leva de processos.  Desde o final de setembro não há mais processo 

em pendência no Conselho.  Os processos chegam e estão sendo analisados no mesmo 

dia ou no dia seguinte. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas foi preciso um mutirão para 

desencalhar processos de três anos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Citei, primeiro, o mutirão.  

 Estamos, agora, só aguardando diligências, para dar vazão. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O último comentário que eu queria fazer, 

Presidente, é que eu me preocupo quando vejo a chefe da nossa equipe de análise dizer 

que se a entidade não recebeu ou diz que não recebeu não é problema nosso.  É 

problema nosso, sim, Luíza, porque é o nome do CNAS que está em jogo e o tratamento 

que nós damos à coisa pública. Então, o CNAS tem que se certificar de que a entidade 

recebeu a diligência.  A última coisa que podemos dizer é que isso não é problema 

nosso.   Isso é problema nosso, sim.  Temos que ter métodos de controle sobre isso, 

Celecino.  Caso contrário, é o que gera processos que estão há três ou quatro anos 

parados. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só mais uma informação 

para todos os Conselheiros.  

 Instituímos também um fluxo completo, desde o momento em que o 

processo entra no protocolo e é entregue o certificado.  Setor por setor.  É um 

mapeamento, já vai para  rede de computadores, sabemos a produção de cada analista, 

inclusive, as datas; sabemos onde está o emperramento.  A parte principal já está 

resolvida.  Com alguns procedimentos que adotamos, o processo novo chegou, é 

analisado no mesmo dia ou no dia seguinte. Não há mais nenhum estoque.  Até convidei 
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o Ministro para levar um fotógrafo e ver as prateleiras do Conselho vazias.  É o corolário 

de um processo que vinha acontecendo.  Agora há um fluxo e acompanhamos todos os 

processos. 

 Aliás, existiam várias filas de prioridades, e agora só tem a do Presidente, 

para controlar um pouco, porque era uma demanda de todo o lado. Para nossa surpresa 

agradável, o Ministro foi quem mais colaborou.  Eu pedi a ele: “Por favor, o senhor é a 

maior autoridade da casa.  Então, não fure a fila do Presidente ou não tente furá-la, 

porque não vamos deixar”.   Realmente não houve isso.  Foi quem melhor  compreendeu 

o esforço que se fez.  O resultado é que em dois meses enxugou-se todos os processos 

novos.  Estamos agora reiterando as diligências para que rapidamente não tenhamos 

mais essa fila, porque é odiosa uma espera de seis meses; quiçá de dois anos ou mais.  

Então, realmente é inaceitável. 

 Esses procedimentos foram adotados e, felizmente, há uma tranqüilidade 

no Conselho, agora, em matéria de processos novos.  Não há demanda, desde Gabinete 

Civil, Presidência da República, Vice-Presidência, Congresso, Ministério da Justiça.  Era 

uma fila fantástica, que não existe mais para processo novo.  É uma notícia que dou para 

os Conselheiros, que não comunicamos na reunião passada.  É extremamente 

importante, porque agora estamos tendo tempo para discutir as questões fundamentais.   

 Estamos cuidando agora das diligências.  O que está acontecendo?  Às 

vezes fica um ano sem atender e, quando vem, já vem com Senador e Deputado.  Não 

entra na fila de prioridades mesmo!  É ordem do Presidente.  Senão, vira bagunça.  

Agora, processo de 94, damos prioridade, por causa do atraso que tem.  Está havendo 

uma organização mais acurada em relação a esse aspecto para que saiamos dessa briga 

e avancemos.  Qual é a avanço que vemos?  É mudar o art. 3º, fazer uma resolução 

detalhada e, com isso, o Conselho poder trabalhar com mais tranqüilidade.   
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 O que a Comissão de Normas tem colocado, já nas duas reuniões que 

fizemos, é que há algumas dezenas de processos completamente esdrúxulos que, em 

princípio, não se enquadram nas normas.  Então, a Comissão está se debruçando para 

ver até onde pode ir à luz das normas vigentes, aguardando que o GT-LOAS avance 

nesse ponto.  A oficina está sendo preparada com todo o cuidado, para rediscussão da 

relação público/privado. A partir daí vamos ver qual o nosso horizonte. 

 São esses os esclarecimentos. 

 Quero voltar ao assunto ABNT, perguntando se o colegiado encontra-se 

esclarecido sobre o processo. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Por favor, permita-me prestar mais uma informação 

sobre esse assunto.  

 A Comissão de Normas tem discutido - está amadurecendo a discussão 

para trazer a este Plenário - uma resolução ou uma norma interna estabelecendo prazo 

para o cumprimento de diligências, com AR inclusive. 

 Ocorre que há processos em que se pede a diligência, a entidade demora 

um ano, o processo fica parado um ano, e é verdade que esse tempo é contado por aí 

para se dizer que o processo está parado no CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É verdade.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - Dizíamos ontem que a cada dez processos que 

vêm dos outros Estados, oito entram em diligência.  A gama de processos parados hoje é 

em função disso. 
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 Então, estamos estudando a possibilidade de dar um prazo para a 

diligência, um prazo razoável, que ninguém discuta que não se pode cumprir.  Seria um 

prazo decente, com AR, para que a entidade cumpra.  Não cumprindo, indefere-se de 

pronto - ela pode recorrer quantas vezes quiser - ao invés de ficar indefinidamente em 

diligência. 

 Trabalharíamos com AR, que é uma tarifa mas cara, mas, enfim... 

 Todos conhecem os problemas.  Não pensamos em trazer ao plenário 

processos em que, para nós, há um consenso de descumprimento da legislação hoje 

posta, por mais ridícula, arbitrária e absurda que ela possa ser.  Se uma entidade deixou 

de fazer alteração no estatuto, deixou de prestar contas, não trazemos esse processo ao 

plenário - se vocês quiserem nós trazemos - porque, infelizmente, a legislação cartorial 

que está posta aí.  O que temos discutido para trazer para vocês são essas dificuldades 

de compreensão conceitual, como um processo desses da ABNT, por exemplo. 

 Acabamos tendo uma certa dificuldade de compreender, a acusação a 

priori. Não adianta, tem que ver o que aconteceu com o processo. Não adianta dizer que 

preterimos uma entidade pelo nome que ela tem. O mesmo argumento que usamos para 

a Gama Filho, que deixou de cumprir 0,5 de um percentual de gratuidade, usamos para 

ACM, por mais que o nome possa sugerir, a fama.  A compreensão do mérito, nós temos. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu tenho uma sugestão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não, Conselheira 

Deusina. 
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 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Quando o processo dá entrada, é feita 

uma análise e baixado em diligência, não é possível devolver o processo junto, com uma 

correspondência?    

 Eu trabalho em órgão público e se a instituição deixa o projeto 

incompleto, ela acha que o projeto vai estar andando mesmo dizendo que está faltando 

documento.  Depois que começamos a devolver o processo, junto com a diligência, a 

instituição já sabe que o processo não está andando. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Às vezes, é complicado, até 

pelo próprio volume do processo.   

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que a sugestão pode ser 

utilizada, informando-se que durante o período em que não se completar a entrega dos 

documentos, o processo estará parado, não estará tramitando. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Hoje já se diz algo nesse 

sentido, mas podemos até melhorar. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - De qualquer forma, seria bom deixar bem 

claro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro.  

 Podemos colocar, então, em votação? Já houve várias manifestações.  

Quem estiver a favor da concessão do registro à ABNT, por favor, permaneça como está. 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Do registro ou certificado? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Está confuso isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está confuso?  Quem 

estiver contra.  Qual a diferença entre a favor ou contra, pelo amor de Deus? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é isso.  É a questão 

de registro e da filantropia.  São duas... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou falando do certificado.  

O registro já foi concedido.  Qual a sua dificuldade, Conselheira?  Perdoe a deficiência da 

Presidência. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Ou da Conselheira.  Não é 

necessariamente sua a deficiência, Presidente.  Tudo tem dois lado, aliás, três: o que 

cada um conta e o verdadeiro. 

 Eu acho que esse tipo de votação polêmica é bom que se encaminhe: 

quem é a favor da concessão do certificado de entidade de fins filantrópicos, por favor, 

levante o braço. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O que eu perguntei? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não entendi a pergunta, então. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vou repetir, então. 

 Quem é a favor da concessão do certificado de filantropia permaneça 

como está.  Quem é a favor da concessão do certificado de filantropia?  

 Conselheiros, é só prestar um pouquinho de atenção.  Estamos 

habituados com o voto por unanimidade, e todos ficam quietos.  Uma vez eu inverti, e 

peguei todo mundo na votação.  Só porque estão pressupondo que a maioria é contra, 

querem que eu indique o contrário?  Não.  Eu não vou  mudar o processo, desculpem-

me, só por causa dessa votação. Vou fazer como eu sempre fiz.  

 Quem estiver a favor da concessão do certificado de filantropia fique 

como está. Quem estiver a favor fique como está. (Pausa.) 

 Dez votos contra.  Está indeferida a concessão de certificado de 

filantropia para a ABNT.  

 Item seguinte.  

 Conselheira Marlova, com preocupação concernente aos 20%. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Esse assunto, Celecino. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um parêntese.  Como é 

um assunto novo, que não foi trabalhado e estudado, em respeito à sua solicitação, peço 

que registre, encaminhe para que a Comissão de Normas analise-o e traga, depois, o 

assunto a plenário.  Não vamos fazer uma discussão inicial, já que os Conselheiros não 

estavam sabendo previamente. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não estou suficientemente 

esclarecida sobre isso.  Eu iria justamente encaminhar assim.   

 A questão é que nesses últimos três ou quatro meses, todo dia tem uma 

entidade reclamando da forma como os 20% são analisados.   

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como aumentou o volume 

de análise, aumenta a estatística contra e a favor, naturalmente. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não sei se é esse o caso.  Tenho 

dúvidas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou sentindo isso 

também.   

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas eu estou sentindo por outra razão, 

não pela que tu estás mencionando. 

 Ontem, conversando com a Fernanda sobre os salesianos de Itajaí, 

parece que vimos que lá também tem um problema.  Eu fui procurada por um advogado 

que me mostrou por “A” mais “B” que a forma como a nossa equipe analisa não chega 

nos 20%.   Eu disse para ele que não sou especialista nisso.  Presidi o Conselho por dois 

anos e nunca desci ao detalhe de como a nossa equipe analisa. Eu sei que é de acordo 

com essa lei, com essa norma e com essa resolução, que é feito estritamente dentro dos 

parâmetros legais, que todas as pessoas que estão fazendo isso são de extrema 

confiança. Quando há eventual discordância, há um Grupo de Normas composto por 

Conselheiros.  
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 Disse, ainda, que não posso ver isso, porque não si.  Realmente, nunca 

me especializei em fazer essa análise.  Disse: “O que eu vou fazer é levar para o plenário 

do Conselho a minha preocupação e pedir que o Grupo de Normas e a nossa equipe 

vejam esses processos que parecem ser polêmicos, que é o caso das escolas 

salesianas, que é o caso da Associação Crista de Moços, do Rio Grande do Sul, que é o 

caso da associação pró-operário de Carazinho.  São vários casos.  Fui procurada, trago 

esse alerta e peço que se debrucem sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu entendo que a solicitação é para que 

seja revisto, com olhar crítico, o critério pelo qual é feito o cálculo, mas não revisto o caso 

dessas entidades que entraram  com a solicitação, até porque essas entidades foram 

julgadas com o critério já estabelecido.  Se revermos o critério, aí todos os processos 

retornam. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, Célio.  Acho que o problema não é 

na questão do critério, acho que o problema, às vezes, é como se faz a conta.   

 Pelo que entendi, às vezes existe mais de uma possibilidade de ser 

interpretado o relatório. Talvez a Amélia possa contribuir nisso.  A entidade faz de um 

jeito, achando que aquele é o jeito, e a nossa equipe analisa de outra forma.  Várias 

vezes aconteceu de ter sido indeferido, a entidade entrar com recurso e ser deferido.  Por 

quê? Porque houve alguma forma, na contabilização dos 20%...  Se a entidade entra com 

recurso e é deferido, depois, qual seria a razão para isso?  Ela muda o processo?  Então,  

se ela muda, pior ainda.  Quero acreditar que não é porque a entidade muda.  Eu quero 
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acreditar que é porque tem algum problema. Não sei exatamente onde está a natureza 

dessa confusão.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há uma certa dificuldade em 

alguns pontos entre o grupo de análise e a Comissão de Normas. A solução que a 

Presidência encontrou, e que está sendo resolvida de muito bom grado, é  levar o grupo 

de análise para a Comissão de Normas.  Está havendo um entrosamento fantástico e 

uma troca de idéias, e tem facilitado enormemente o esclarecimento de várias dúvidas.  A 

coisa era mais ou menos estanque.  Analisava-se, havia um critério, seguindo as 

resoluções.  Quando ia para o Grupo de Normas, era outro grupo, outra concepção, havia 

concepções diferentes.   

 Encontramos, então, a solução.  Agora, por determinação da Presidência, 

o grupo de análise participa da reunião da Comissão de Normas. Às vezes, a decisão é 

tomada sem um esclarecimento mais detalhado.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - Presidente, pela ordem.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É um assunto novo, colocado em pauta. Como 

tínhamos combinado, o problema foi apresentado.  Eu gostaria de lhe pedir 

que pautasse esse assunto para que a Comissão de Normas discuta.  Eu posso lhe 

assegurar que temos discutido a metodologia de cálculo. Posso colocar três contadores 

sentados, e cada um prova uma coisa diferente da entidade, se quiser. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Era isso que eu queria dizer. Obrigada, 

Ana Lígia.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - A equipe de análise nem contadoria tem. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem contador.   

 

 ANA LÍGIA GOMES - Poderíamos juntar uma equipe de contadores, 

talvez do Ministério, até o contador de Itajaí, e a partir de toda essa metodologia, em 

função do que de fato preconiza a LOAS, tentar chegar ao melhor possível.  Agora, dessa 

forma, discutir o assunto...  Não é possível agora. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu já encaminhei nesse 

sentido. Apenas estava dando um esclarecimento de que boa parte dos processos estava 

sendo resolvida com essa junção da equipe de análise com a Comissão de Normas. 

 Se me permitem, deixaremos para o momento posterior, já que o assunto 

vai ser melhor analisado e trazido ao plenário do Conselho.   

 Está certo, Conselheira Marlova? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria agradecer a Ana Lígia, porque 

ela conseguiu dizer o que eu queria.  É exatamente isso: cada um subordina a si o que 

vê, não por má-fé, mas por uma questão de que é passível de mais de uma interpretação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. Isso está 

claríssimo.  
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 Encerramos, então, o assunto. 

 Informes. 

 Pediu a palavra, Conselheiro? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu tinha entendido que iríamos discutir o 

ofício e a resposta da SAS ainda na reunião de hoje, e não como informe. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu citei ontem como informe 

e vou explicar por que, se o Conselheiro me permitir. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Se alguns Conselheiros quiserem discutir, podem, 

não é, Presidente? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. Não é um 

informe autoritário. É um informe democrático, como tem sido a linha do Conselho. 

 Em função dos vários questionamentos levantados a respeito dos 

convênios, resolveu-se, então, fazer um levantamento mais exaustivo da situação para 

que o Conselho pudesse ser esclarecido.  Isso nos tomou algo como três meses de 

trabalho, absolutamente intenso, doloroso, com falta de informação, acesso a detalhe de 

informação. Foi simplesmente uma loucura o que se fez.  Dificuldade de se obter essas 

informações a partir da própria SAS. 

 O levantamento foi feito junto a várias fontes de informações e resultou 

na montagem de três conjuntos de informações.  Ao cruzarmos essas informações, 

problemas de entendimento em relação ao que foi feito foram detectados.  Depois de 

tudo isso feito, então, a providência do Conselho, por meio da Presidência, foi 



 

 313 de 325 

encaminhar um ofício à Secretaria de Assistência Social, solicitando esclarecimentos - 

apenas isso - em função das dúvidas levantadas.   

 Qual o objetivo? Fazer com que esse levantamento exaustivo que foi feito 

pudesse ser completado e a Presidência, então, apresentasse um relatório a este 

Plenário. Foi este o objetivo.   

 Há exatamente um mês mandamos esse ofício e ontem a SAS nos trouxe 

a resposta desse ofício. 

 O que a Presidência coloca é que a equipe que elaborou a documentação 

inicial precisa, agora, de um tempo para confrontar o levantamento que fez.  Aliás, 

enquanto se aguardava o ofício de atendimento da SAS, prosseguimos reinvestigando.  

Imaginem: pegar Diário Oficial de janeiro a setembro; milhares de emendas do 

Congresso Nacional; sistema SIAF; consultar convênio por convênio!  E o Conselho sem 

poder parar porque tem suas atividades. Isso gerou alguns equívocos nossos na 

elaboração, sem mudar o sentido, absolutamente, do ofício que foi encaminhado.   

 Então, não adiantava nem reiterar à SAS, dizer que havia alguns pontos 

que precisavam ser corrigidos, porque não mudavam nem mudam a essência.  

 A Presidência entende como absolutamente indispensável pegar esse 

material que recebeu ontem, confrontar com relatórios que fez  para, na próxima reunião, 

apresentar um relatório, inclusive com as dificuldades que antecedem a própria atuação 

da SAS.  A Presidência faz questão de colocar isso com absoluta clareza.  O objetivo é 

esclarecer a situação, perante o Conselho, da questão orçamentária como um todo.  

Parece-me que até agora o Conselho não atentou bem, porque a complicação vem antes 

da execução.  Esse é o ponto que a Presidência está mais se pegando.  O Conselho, na 

minha avaliação, nesses três meses, não atendeu para o fato de que o fator complicador 

antecede o da gestão.  A gestão, pelo que foi levantado, complicou um pouco o processo.   
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 Dessa forma, a Presidência quer apresentar um relatório com dois 

pontos.  Enfoque orçamentário, onde o Conselho está metido nisso, qual efetivamente é 

o alcance do Conselho em relação aos recursos, para que o Conselho perceba a 

dimensão do problema e a sua limitação, enquanto Conselho, para fiscalizar a aplicação 

desses recursos.  Esse é o primeiro ponto que quero abordar na explicação, para não 

cingir a discussão apenas à discussão de que SAS fez.  Acho que ela é importante, mas 

é menor no processo. 

 Quando eu pego os recursos totais da Assistência Social, só para dar um 

exemplo - isso já está elaborado e precisa ser melhor confrontado -, se só 5%, 

aproximadamente, podemos saber se chegaram ao município, pela origem, então estou 

tratando de uma coisa que é muito fantástica.  O Conselho precisa entender.  Daí a 

minha preocupação e desde a hora da posse chamei a atenção para isso.  É um assunto 

sobre o qual já me dedico há algum tempo.  A ação do Conselho tem que ser 

precipuamente junto ao Congresso Nacional para discutir e encaminhar bem a questão 

orçamentária.  

 O segundo ponto é discutir a questão dos convênios em si.  Para isso, 

então, estava se aguardando esse ofício, que já chegou. Apenas se fez uma leitura 

rápida e não houve tempo, de ontem para cá, para se fazer um exame.  É este o 

esclarecimento. 

 O Conselho espera que na reunião do Recife possa fazer uma 

apresentação com esses dois enfoques: dizer da preocupação geral e falar o que pode 

registrar, a luz do que a SAS respondeu.   

 Portanto, é só informe porque não há como fazermos agora uma análise, 

o que poderia suscitar dúvidas.  Vejam que o ofício da Presidência - espero que esteja 

claro  - foi de solicitação de esclarecimento.  Óbvio, havia dúvidas, pede-se 
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esclarecimentos.  O ofício chegou de volta.  Vamos ver se esclareceu no nível que se 

esperava, senão vamos conversar. Os Conselheiros representantes da SAS estão aqui 

presentes, felizmente, novamente. Entendemos que a dificuldade diminuiu a  partir desse 

movimento. Qualquer uma outra dúvida que venha a surgir, recorremos novamente a 

SAS para que na próxima reunião possamos fazer a apresentação desse quadro ligado à 

questão orçamentária.  

 Conselheiro Célio. 

  

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu tive a oportunidade de ler o ofício da 

SAS e ela também aponta diversos equívocos que teriam acontecido nas questões 

apresentadas pelo Conselho.  Pelo que você coloca, isso se deve à pressa, à dificuldade 

de se lidar com a quantidade de informação.  Enfim, acho que seria importante que antes 

da próxima reunião chegasse às nossas mãos a listagem desses pontos a serem 

corrigidos, admitindo que realmente esses foram erros nossos, para que tenhamos claro 

quais outros restam a serem discutidos, inclusive divergências apresentadas.  Os que são 

simples correção, temos que limpar o meio de campo o quanto antes, admitindo a 

dificuldade.  

 

 Conselheiro Elizeu. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu sugiro que nessa próxima reunião, 

quando for abordado esse assunto, não exista nenhum tipo de dúvida mais, que elas 

sejam todas dirimidas, durante esse intervalo, de tal sorte que qualquer esclarecimento 

que venha a era dado seja para que se implemente um sistema mais contínuo e mais 

adequado de prestação de contas.  Enfim, que se institua, a partir daí, um procedimento 
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rotineiro, especialmente junto à Comissão de Financiamento, para o encaminhamento de 

qualquer informação que a Comissão venha a requerer, inclusive como órgão fiscal do 

próprio Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A oferta que você fez 

ontem, de que a Comissão se reúna com o gestor do Fundo Nacional, é fundamental, até 

para que não fiquemos discutindo mérito. Não vamos ficar discutindo informação que não 

chegou, que está faltando.  Então, que o plenário realmente possa discutir o que 

interessa, que é a questão do mérito. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Exato, porque essas informações do 

SIAF estão disponíveis.  Qualquer dificuldade que houver em relação a um convênio 

especificamente ou dúvidas que vierem a surgir, de lá se consegue, imediatamente, sacar 

informação.   

 O que é publicado, às vezes, no Diário Oficial, aparece publicado de 

forma incompleta.  Nem sempre se consegue saber, como aconteceu em relação ao 

processo, se ele é do Ministério ou se ele é da SAS, como ocorreu num caso aqui.  

Existem dois processos com o mesmo número, só que um convênio foi feito com o 

Ministério e outro foi feito com a SAS, coincidentemente, com o mesmo número. Aí 

parecia que se estivesse conveniado duas vezes com o mesmo Estado, e não era 

exatamente isso o que estava acontecendo.  

 São pequenos problemas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Algumas questões o 

Elizeu já  respondeu. 

 Eu só entraria na questão da metodologia, que o Célio levantou como 

preocupação. Como existem dois relatório, que na reunião, frente a todos os 

desdobramentos de tentar resolver as dúvidas antes da reunião, seja levado algo por 

escrito para ser entregue com antecedência aos Conselheiros, colocando exatamente 

isso: o que ficou, o que limpou, o que resolveu, como está e a solução apresentada, que 

procede. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Queria sugerir que, a partir das constatações e dos 

esclarecimentos, o CNAS - talvez por meio da Comissão de Financiamento - soltasse 

uma nota com alguns esclarecimentos, colocando esse processo.  

 Há um mal-estar em alguns lugares, desde Belo Horizonte. Não fomos 

nós que inventamos, que puramente resolvemos inventar isso de alguma forma. Desde 

Belo Horizonte há uma discussão, uma desconfiança.  Se é verdade, se há uma verdade 

absoluta nos números, no orçamento, o que é muito difícil...  Neste mundo há três 

versões, é possível tê-las com todos os fundamentos do mundo. 

 O que é possível esclarecer de alguma maneira. Eu gostaria 

imensamente de ter uma nota dessas, para esclarecimento e para que de fato possamos 

avançar nessa história.  É aí que se testa algum poder e algum respeito ao Conselho.  É 

dessa forma que a democracia e a transparências podem ficar de “faz de conta”; o 

discurso de socialização da informação fica de “faz de conta”.   
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 Parece que é aí que a ruptura pode estar colocada, é aí que está o 

desafio, que deve ser uma grande discussão, inclusive na Conferência.   Então, que se 

esclareça o que for possível, que depois saia uma nota pública com essas informações 

para que as pessoas tomarem conhecimento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu só chamaria atenção a 

um adendo que foi apresentado à pauta. Há um quadro adicional que é o último, que não 

foi para a SAS.  Esse vai compor o relatório que a Presidência vai fazer ao colegiado.  

Como não havia necessidade de esclarecimento sobre ele, não foi encaminhado à SAS. 

É o último quadro do adendo à pauta. 

 Ele basicamente diz o seguinte: “Orçamento/96 - Convênios SAS/96”.  É 

só para mostrar o grau de preocupação que a Presidência tem com o assunto, é aquele 

primeiro aspecto que levantei. 

 Na primeira coluna, municípios, há 52 milhões de reais, ou seja, emendas 

individuais que estão colocando recursos direto nos municípios.  São aqueles cinco e 

poucos por centos aos quais me referi.  Esse é o único recurso que você diz: “Olha, isso 

aqui está direto no município.  Tem um segundo grupo de recursos, da ordem de 263 

milhões, que está vinculado a Estados e Municípios, ou seja, vai para o Estado e poderá 

ser gasto em um município ou em todos os Municípios.  Em princípio, estou exagerando 

para mostrar o sentido da colocação.  O terceiro bloco de recursos, que é a letra “g”, 320 

milhões.  Esses 320 milhões são recursos que em princípio, por força de lei, ficam a 

cargo do gestor: ele gasta nos programas da assistência em qualquer lugar da 

Federação.  

 É por isso que eu falo que na minha percepção a questão antecede ao 

gestor.  É o gestor do Fundo Nacional.  
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 São três tipos de recursos.  O recurso carimbado, do município; o recurso 

que vai para Estado e Município, sem especificar.  Por exemplo, para gastar no Estado e 

nos Municípios do Piauí, tanto.   O gestor vai direcionar, segundo os programas, onde vai 

botar esse recurso.  Esse é o segundo nível de recurso.  O terceiro nível diz só que é nos 

programas, não diz nem Estados nem municípios, e é a maior parte.   Evidentemente 

sem abrir mão de qualquer esclarecimento que lhe dê condições para analisar a 

aplicação de recursos, o Conselho tem que analisar essa questão, que é fundamental no 

meu modo de ver.  Quero pelo menos trazer à consideração do Conselho isso.  Ou 

começamos a trabalhar para mudar esse quadro, ou vai ficar muito difícil tornarmos 

efetivo o recurso da Assistência Social. 

 Esse último quadro virá com gráfico, para fazermos um bom debate que 

seguramente não vai se encerrar na próxima reunião, porque o assunto é muito 

importante.  A intenção é que o mais rápido possível, não sei quando, porque temos 

limitações, passar isso aos Conselheiros para que possamos refletir sobre a real questão 

dos recursos.  Sem falar na pouca quantidade dos recursos, temos que falar na sua 

distribuição, que é o mais importante.  

 Outro aspecto é o dos convênios que esperamos que, agora, esteja 

esclarecido.  

 Então, esse quadro é apenas o início do levantamento do que chamo de 

“questão fundamental”, sem falar no volume que é reconhecidamente pequeno.  Além de 

ser pequeno, tem essa distribuição.  Ele é carimbado direto para o Município, via emenda 

individual, que nós condenamos por várias razões; outro grupo vai direto para dentro de 

Estados e Municípios, e é aplicado sem nenhum critério ou poderá ser aplicado sem 

nenhum outro critério.  O terceiro grupo é pior ainda, porque não vincula qualquer 

Unidade da Federação, Estado ou Município. O gestor pode pegar todo esse recurso e, 
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em princípio, pode colocar em um Estado.  Se isso é ético ou não, é uma outra 

discussão, mas pela legislação, pela montagem orçamentária, pode-se fazer assim. 

Olhem como a nossa responsabilidade é grande! 

 A idéia de esclarecer as questões operacionais terminou nos levando a 

uma questão que é o cerne do problema.  Espero que o Conselho me ajude a discutir 

essa questão, porque a considero efetivamente relevante. 

 Vamos fazer um esforço redobrado para antes da reunião do Conselho 

mandar esses relatórios, a fim de que a discussão seja promovida e o Conselho possa 

começar 97 discutindo pesadamente essa questão para melhorar a efetividade da 

aplicação dos recursos da Assistência Social. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu sugeriria que esse quadro fosse 

melhor entendido quando separado por serviços assistenciais... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vai ser todo desdobrado. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - ...projetos de enfrentamento à pobreza.  

Misturando tudo isso, causa uma certa confusão, porque os serviços assistenciais 

seguem a mesma distribuição de 95 e quando são misturadas com Brasil – Criança 

Cidadã, projetos de enfrentamento à pobreza podem dar... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - No detalhamento que já 

estamos montando, Elizeu, já está a separação dos grandes grupos. 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Esses 320 milhões que estão aí 

correspondem a esse programa que não teve no orçamento uma destinação específica 

por Estado. 

 Por exemplo, nos convênios da SAS, na outra parte do quadro, é que 

começa a parecer que esse recurso está sendo alocado via Fundos Estaduais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja que a última coluna 

mostra exatamente o que foi completado com esse recursos.  A última coluna deste 

último quadro mostra exatamente como está sendo feita a compensação desse recursos. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - E no anexo 5 essa resposta aparece, 

como se deu a alocação por serviços etc. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A preocupação mais 

importante que se considera do nosso ponto de vista, até agora, é abrir essa discussão 

para que o Conselho tenha clareza dessa situação. A outra, de esclarecimento da 

questão dos convênios, vem como adicional. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Esclareço que para 97 não tem nada a 

ver com essa distribuição, porque já está hoje condicionada aos critérios do CNAS.  Não 

vai aparecer mais um valor como 320, sem especificar se ele pode ir para Estados e 

Municípios. Hoje ele está todo, digamos, carimbado, destinado para cada Estado. É só 

para não levantar uma preocupação com 97, que não está repetindo esse esquema. 

 Isso aqui foi aprovado pelo CNAS, Sr. Presidente, dessa forma. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não entendi o final. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Essa alocação de recursos para 96 foi 

aprovada em plenário pelo o CNAS.  É só para esclarecer que não é a Secretaria que 

está inventando essa alocação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu fiz questão de dizer mais 

de uma vez que é uma questão que antecede o gestor. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING  - Foi o CNAS que aprovou e colocou 

dessa maneira. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está perfeito. 

 Então, até porque a SAS tem uma responsabilidade enorme, esperamos 

montar juntos essas informações, para que façamos a discussão do mérito: onde está o 

problema e o que precisamos discutir. 

 Só mais dois informes.  Primeiro, a Presidência pede desculpas e pede 

para ser retirado da pauta um documento de quatro páginas, apócrifo.  É uma moção de 

repúdio à SAS que, por um equívoco do CNAS, foi incluída na pauta.  Foi um equívoco do 

CNAS. Não está assinada, não tem sequer timbre. Não poderia ter sido incluída na pauta. 

 Se alguém reivindicar a autoria, como disse o nosso  Vice-Presidente, 

mantemos na pauta. Realmente não pode vir para a pauta um documento nesses termos.  

É o primeiro documento após a folha de rosto.  Pode-se localizar que, em princípio, é do 

Paraná.  A Presidência está retirando da pauta esse assunto da moção de repúdio, 

porque não está assinado.  Fórum Estadual da Assistência Social.  Não diz nem de onde 
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é.  No final, deduz-se que seja do Paraná.  Agora, não pode entrar na pauta um 

documento nesse padrão. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu gostaria de lembrar que recebi 

documentação oficial dessa assembléia, com papel timbrado, assinado.  Realmente, para 

a Secretaria...  Não recebemos a moção, é outro assunto.   

 É de se estranhar que sejam encaminhadas documentações desse tipo, 

que não constróem assistência. Pelo contrário.  Inclusive, se pegarmos essa moção que 

fala de um repasse de recursos para Deputados Federais... Mesmo que seja assinada, o 

próprio Conselho deveria olhar com critério isso daqui, porque não há nenhuma 

possibilidade de se ir atrás para verificar o que está acontecendo.  Tentar aceitar moções 

que estejam bem qualificadas para que se possa tomar as providências devidas. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na medida em que vem 

assinado, há uma responsabilidade.  Ao trazer ao plenário, o Conselheiro que tiver a sua 

representação envolvida na indicação, na moção, fará os esclarecimentos.  Sem a 

autoria, é absolutamente intolerável que se coloque. 

 A última parte é que temos o Ofício Circular n.º 253, da SAS, que está 

anexo, comunicando sobre o Programa de Lavouras Comunitárias. 

 A última informação é um ofício do Conselho Estadual de Assistência 

Social do Estado de Goiás, comunicando e pedindo providência do Conselho Nacional 

sobre o próprio Programa de Lavouras Comunitárias.  É uma resolução do Conselho 

Estadual, comunicada por seu Presidente, a respeito do Programa Lavouras 

Comunitárias. 

 Conselheiro Elizeu. 



 

 324 de 325 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING -  Agora não é o momento de detalhar, 

dar mais informações sobre esse assunto, mas vamos encaminhar um relatório, 

principalmente para mostrar que esse programa foi objeto de aprovação desse mesmo 

Conselho, Resolução n.º 03. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Elizeu, só um momento, 

porque eu não concluí. 

 “O Conselho Estadual sente-se alijado, atropelado e prejudicado nesse 

processo, inclusive pela total falta de informação.”  Assim termina a resolução do 

Conselho.  É só para situar, Elizeu, porque as pessoas não estavam entendendo. 

 

 ELIZEU FRANCISCO  CALSING - Trata-se de uma matéria que foi objeto 

de aprovação anterior por parte do próprio Conselho, ou seja, em maio, pela Resolução 

n.º 03, aprova o programa e em uma resolução seguinte se diz incompetente 

tecnicamente, por outras razões, para desenvolver o mesmo programa.  Em função disso, 

a Secretaria buscou uma alternativa de implementação de um programa que no Estado já 

vem sendo desenvolvido há mais de dez anos.   

 Para deixar mais claras as informações essa resolução, vamos 

encaminhar outros documentos para também demonstrar que o Conselho encaminhou 

para o CNAS tomar providências sobre assuntos que ele anteriormente já havia 

deliberado.  Portanto, de forma contrária ao que agora vem relatar.  

 É só para fazer esse registro. Outros documentos serão encaminhados 

em uma próxima reunião. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselho, recebendo 

esse documento, automaticamente, trará de volta ao plenário e encaminhará de volta ao 

Conselho Estadual. O Conselho pretende manter a linha de absoluta transparência.  

Qualquer tipo de questionamento tem que ser feito com absoluta responsabilidade.  O 

Conselho não pode ser usado para fins panfletários.  Se há uma denúncia,  se há uma 

reclamação ponderada, com indícios de problema, o lugar para se discutir e encaminhar 

é aqui. Caso contrário, o Conselho não dará guarida para não perder credibilidade.  

Então, é feito o registro, haverá uma resposta que será devolvida ao Conselho, para 

mostrar com deve ser feito o procedimento com relação a esses fatos.  Alguns 

Conselheiro tem mais algum informe a fazer?   

 Em não havendo, está encerrada mais esta reunião, com os 

agradecimentos de praxe. 


