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58ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

DATA:  17 de março de 1999 

HORÁRIO:  9h 

LOCAL - Sala de reuniões do 1º Andar do Edifício-Anexo do 

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Havendo quorum, 

vamos dar início à 59ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

 Os Conselheiros já receberam o material da reunião. 

 Constam da pauta os seguintes itens:  

1 - atas da 57ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de 

fevereiro, e da Reunião Extraordinária, realizada em 2 de março de 

1999. 

2 - Aprovação das Resoluções do CNAS nºs 54, 55 e 56. 

3 - Informe sobre o Ano Internacional do Idoso 

4 - Informe do INSS sobre benefício de prestação 

Continuada - BPC 

5 - Informes da Secretaria Executiva 

     - Escritórios Regionais do CNAS/SEAS 
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     - Constituição de GT para rever o Regimento Interno do 

CNAS 

     - Julgamento do Processo nº 44006.003.427/97-54, de 

interesse do Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo 

6 - Informes da Secretaria de Estado de Assistência 

Social  - SEAS 

     - Publicação da PNAS e NOB 

     - Constituição de Comissões Bipartite e Tripartite 

7 - Informes da Comissão de Política da Assistência 

Social  

8 - Informes da Comissão de Financiamento e Orçamento 

da Assistência Social  

9 - Informes da Comissão de Normas da Assistência 

Social  

10 - Informes da Presidência 

      - Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor 

11 - Informes 

 Os que estiverem de acordo com a pauta permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

Aprovada a pauta da reunião. 

 Vamos passar à apreciação do primeiro ponto da pauta:  

aprovação das atas das reuniões anteriores. 

 Chamo a atenção dos Conselheiros para o fato de que na 

Ata da 57ª Reunião Ordinária consta o texto das resoluções 

especiais aprovadas.  O texto da Carta Aberta encontra-se na Ata 

da Reunião Extraordinária.  Na reunião extraordinária ainda não 

tínhamos o texto da ata da reunião ordinária.  
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 A ata da Reunião Ordinária começa na página 4, a da 

Extraordinária começa na página 34.  

  

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Presidente, solicito uma 

retificação na Ata da Reunião Ordinária.  Onde se lê, na folha 15, 

“Conselho Estadual da Bahia”, leia-se “Conselho Municipal de 

Salvador”. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Embora estivesse ausente na 

reunião, li a ata e gostaria de dizer, quanto ao falecimento do 

Conselheiro Luiz Geraldo, de quem eu era suplente, que mandei um 

telegrama para a família, manifestando nossa solidariedade, nossa 

intercessão diante do Deus eterno em favor de todos os seus 

familiares. 

 Sou pela aprovação da Ata, Sr. Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estivemos presentes 

no sepultamento do Conselheiro. 

 Já temos um novo Conselheiro indicado pela FEBEC, que é 

o Vice-Presidente da instituição.  Ele já foi nomeado, mas 

infelizmente não pôde estar hoje conosco, por causa de 

compromissos anteriormente assumidos. 

 Chamo a atenção da Secretaria Executiva que a partir da 

próxima reunião precisaremos ter o material em braile, porque o 

novo Conselheiro também é cego. (Pausa.) 

 Precisamos saber se ele é cego, porque se for 

precisaremos ter o texto em braile na próxima reunião. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Com relação às 

atas, tenho várias dúvidas, porque não as li. 

 Eu vou me abster nessas duas votações. 

 Vou propor que as atas sejam entregues aos Conselheiros 

pelo menos na véspera da reunião, para que possamos lê-las. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu li as duas atas 

e não vi nada contrário ao que foi deliberado no plenário.  Na ata 

da última Reunião Extraordinária, em particular, temos uma 

resolução e uma carta que refletem o pensamento do Plenário. 

 O Secretário-Executivo está me informando que para as 

próximas reuniões a ata será entregue no dia da reunião das 

Comissões, para que todos tenham tempo de ler. Na realidade, elas 

já estavam prontas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não estou dizendo 

que sou contra a ata, apenas que não tenho condições de aprovar 

uma ata que não li. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Não li e não gostei. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é não li e 

não gostei, apenas não li e por isso não posso me posicionar a 

respeito.  Elas podem estar ótimas, maravilhosas, mas eu não 

consigo me posicionar sobre uma coisa que só vou passar os olhos 

correndo. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aprovamos as duas 

resoluções, publicadas no Diário Oficial.  Acredito que a maior 

parte das pessoas leu essa publicação:  adiava para 120 dias o 

prazo, a pedido da Secretaria de Estado da Assistência Social; as 

resoluções sobre registro e certificado.  Tudo foi publicado no 

Diário Oficial e mandado por e-mail para os Conselheiros.   

 A menos que haja algum engano, como o levantado pelo 

Conselheiro Brito, creio que está bem. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Por exemplo, a 

respeito dos Escritórios do CNAS nos Estados, eu já recebi várias 

perguntas sobre como está a situação.  Para mim, isso já estava 

decidido.  Para ler correndo o que foi decidido... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em que página está 

isso? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na página 44. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual o problema, 

Conselheira? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Termina com a 

deliberação de que a Comissão de Política propusesse uma pauta 

para a reunião com os presidentes de Conselhos Estaduais.  E sobre 

o problema dos Estados?  Eu não estou dizendo que não tem, estou 

dizendo que não li e não sei se tem ou se não tem esse assunto.  

Por isso estou falando que vou me abster na votação.  Há algumas 
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coisas que concordo com o senhor:  realmente tomamos conhecimento 

de algumas coisas.  Entretanto, há muitas outras, também 

importantes, mas não sei se estão nas atas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seu posicionamento 

consta da ata:  requerendo que os funcionários fossem incluídos no 

processo de redistribuição dos Escritórios da SAS... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Mas a posição 

que se tirou?  Para mim, teria sido essa.  E estou encaminhando 

essa aí.  Mas alguém me falou que sobre os Escritórios não havia 

recebido nada de oficial do CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sobre o CNAS, 

mandei ofício a todos os escritórios — que será distribuído aos 

senhores —  comunicando o fechamento dos escritórios e orientando 

sobre o reaproveitamento dos funcionários.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ótimo, então. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Todas as 

providências que deveriam ser tomadas, como conseqüência dessas 

atas, foram tomadas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Mas eu não sabia 

disso. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O ofício para os 

escritórios foi uma das providências.  As resoluções foram 

publicadas, a carta foi redigida. Também foi feita a carta à SEAS 

comunicando todas as decisões. Enfim, todas as providências foram 

tomadas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Não estou me 

referindo ao que foi feito depois da reunião.  Acho que foi 

louvável o seu trabalho de tomar as providências imediatamente. 

 Minha solicitação é simples:  que seja entregue pelo 

menos na véspera da reunião a ata da reunião anterior. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Inclusive está na 

documentação a Resolução nº 52, bem como a circular a todos os 

conselhos municipais sobre o assunto; a carta que  encaminhamos à 

Secretária sobre a questão dos gestores estaduais e municipais com 

relação à autonomia para aplicação dos recursos. 

 Também fizemos carta para o Governador do Estado do 

Espírito Santo, questionando a extinção do Conselho Estadual de 

Assistência Social, e já tivemos um retorno: informaram que não 

será extinto o Conselho, mas haverá ainda uma resposta oficial ao 

Conselho.  Até porque se o Conselho fosse extinto, perderia os 

recursos que a Assistência Social manda fundo a fundo.  Se estiver 

sem conselho, perde um dos três requisitos, porque são necessários 

conselho, fundo e plano.  Sobre isso teremos resposta oficial, 

segundo informação que tivemos. Já temos informação do próprio 

Governador de que ele vetou esse artigo. 
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 GUILHERMINO CUNHA - Parece-me que a reclamação não era 

quanto à extinção, mas sim intervenção e não-aprovação de medidas 

e políticas do próprio conselho.  Eram restrições impostas aos 

conselhos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pela carta que 

recebemos do Conselho Estadual, vimos que estavam preocupados com 

a extinção, porque a lei estadual recomendava a extinção de todos 

os conselhos, fundos etc. para cortes de despesas.  Não tivemos o 

retorno do Conselho sobre a negociação posterior.  Eles pediram 

que nos manifestássemos;  nós nos manifestamos e encaminhamos ao 

Conselho cópia da correspondência que enviamos ao Governador. 

 

 GUILHERMINO CUNHA -  Consta da página nº 26 a 

referência ao projeto de lei do governador. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Ainda na pág. 44, temos a 

colocação do Dr. Marcos com relação aos funcionários do CNAS que 

estão nos Estados.  Lá se diz que ele havia sugerido ao Presidente 

do CNAS que os referidos servidores fossem encaminhados às Juntas 

de Recursos da Previdência, porque havia representação em todos os 

Estados, e elas precisavam de servidores, ou que houvesse 

negociação para saber se o Fórum de Secretários Estaduais 

concordava em que a Secretaria de Assistência Social ou conselho 

estadual representasse o CNAS na localidade.   

 Com relação ao FONSEAS, esse assunto será abordado no 

próximo fórum, agora em abril, em Curitiba.  Quanto às Juntas de 
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Recursos de Previdência, foi tomada alguma providência no sentido 

desse encaminhamento? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Questão de 

ordem. 

 Já estamos em discussão.  Proponho que aprovemos ou não 

as atas.  Eu vou me abster nessa votação.  Vi uma questão aqui na 

ata que não concordo com ela, da forma como está escrita.  Tentei 

ver se havia um jeito de não me abster, mas não tenho condições.  

Aí trata-se de uma questão da ata.  Na página 46, sobre 

Escritórios da SAS, está dúbio.  A Conselheira Rosângela pergunta 

se pode ser passado para Estados e municípios, e a Sra. 

Secretária, Conselheira Wanda, comunica que pode ir para 

universidade, mas universidade não é Estado ou município.  Isso 

está dúbio, e como se trata de uma situação extremamente grave eu 

não gostaria que ficasse dúbio.  Foi dito que para Estados e 

municípios há riscos, sim, de serem depois colocados à disposição 

ou até serem mandados embora.  Se os Estados e municípios estão 

cheios de gente e estão mandando pessoal embora, é provável que os 

funcionários federais que seriam encaminhados para os Estados e 

municípios sejam... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aí, não, 

Conselheira.  O Secretário... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu proponho que 

não se discuta essa questão, porque aí é outra discussão.  Se vai 

para Estados e poderá ser mandado embora ou não, é uma questão que 
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os trabalhadores devem discutir e tomar suas posições.  Se o CNAS 

quiser fazer essa discussão, podemos fazê-la, mas só que na pauta 

não está colocado esse assunto.  

 Eu disse claramente que os funcionários dos Escritórios 

da SAS não concordam em ir para Estados e municípios. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na ata consta o que 

foi dito pela Secretária. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, eu 

gostaria de dizer que o que consta na ata foi o que foi dito pela 

Secretária.  Parece-me que fica difícil discutir isso nesse 

momento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A essas alturas, 

poderíamos colocar a ata em votação.  Como este é um Conselho 

democrático, se houver alguma manifestação em contrário, podemos 

levar em consideração e providenciar correções.  Em princípio, eu 

gostaria de colocar em discussão e, depois, proceder à votação, a 

ata da forma como está. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 De fato, a ata reflete o que aconteceu na reunião.  Se 

qualquer Conselheiro quiser rever uma matéria da ata, precisa 

constar de uma próxima pauta.  O que foi resolvido, se corresponde 

à transcrição... 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há um volume grande 

de material, porque são atas de duas reuniões. 

 Os Conselheiros que estiverem de acordo com a ata 

permaneçam como estão.  (Pausa.) 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu me abstenho, 

por não ter lido as atas e, portanto, não ter condições de me 

posicionar sobre o conjunto das duas atas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão aprovadas as 

atas, com abstenção da Conselheira Fátima. 

 Vamos ao segundo ponto da pauta:  aprovação das 

Resoluções nºs 54, 55 e 56. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - A pauta não vai 

ser discutida? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A pauta já foi 

votada e aprovada. 

 Passo a palavra ao Secretário-Executivo para explicar 

quais as resoluções que serão apreciadas. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - São as Resoluções nºs 54, 55 e 56, 

que estão na folha 51.  Trata-se de indeferimento de registro e 

certificado, que a entidade pediu que apressássemos o 

indeferimento para poder recorrer.  A Resolução nº 55 diz respeito 

à organização Santa Marianense de Educação e Cultura, e indefere a 

renovação.  É o grupo da área de educação da Golden Cross.  A 
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Resolução nº 56 é o indeferimento do pedido de reconsideração da 

Golden Cross, já deliberado em primeira instância.  Eles fizeram 

um pedido de reconsiderado, foi indeferido.  Da reunião 

extraordinária a esta data, foram editadas apenas três resoluções 

para serem referendadas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - As resoluções foram 

enviadas aos Conselheiros pela Internet. 

 Em votação.   

 Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovadas. 

 O próximo ponto da pauta trata de Informes sobre o Ano 

Internacional do Idoso.  O relator seria o Conselheiro João 

Batista, que ainda não chegou. 

 Vamos passar a palavra à Dra. Maria de Lourdes, que 

falará, inicialmente, sobre a campanha de vacinação desenvolvida 

pelo Ministério da Saúde.  A Dra. Maria de Lourdes, do Ministério 

da Saúde, é coordenadora da Comissão Nacional de Mobilização e 

Divulgação da Campanha. 

 Essa campanha é muito importante, porque faz parte das 

comemorações do Ano Internacional do Idoso. 

 Também está conosco a Dra. Vitória, da Secretaria de 

Estado de Assistência Social, que falará sobre o Ano Internacional 

do Idoso e dará aos Conselheiros, conforme solicitado, informação 

sobre o assunto, uma vez que este foi o ano escolhido pela ONU 

como Ano Internacional do Idoso. 
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 A pedido do Conselheiro João Batista, estamos trazendo 

este assunto ao Conselho. 

 Passo a palavra à Dra. Maria de Lourdes. 

 

 MARIA DE LOURDES SOUZA MAIA - Bom-dia.  Meu nome é 

Maria de Lourdes e coordeno o Programa Nacional de Imunizações da 

Fundação Nacional de Saúde, conhecido como PNI, do Ministério da 

Saúde. 

 Quando verifiquei a rica diversidade sobre o assunto, 

como é a Campanha de Vacinação, minha intenção foi dar maiores 

subsídios aos senhores, porque eu gostaria de contar com o apoio 

de vocês.   

Estou há dois dias trancada com a Comissão de experts 

em Vacinação e saí de lá apenas para vir aqui. 

A campanha foi pensada como parte das comemorações do 

Ano Internacional do Idoso.  Há longa data, vinha sendo muito 

solicitada pelos vários segmentos da sociedade.   

O que se está pensando para essa campanha, o que 

justifica essa campanha?  O Brasil não tem um sistema de 

vigilância, como há em outros países, que realmente demonstre a 

real gravidade que a gripe causa à faixa de idosos, de pessoas da 

terceira idade.  Trago um documento para distribuir aos senhores 

que mostra essa justificativa. 

Pelo que temos de autorizações de internações 

hospitalares, podemos verificar que realmente há um grande número 

de internações por pneumonias e aí devem estar embutidas muitas 

causas em que as gripes são fatores predisponentes.   
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Outro fator que estamos verificando em uma coorte de 

mais de 10 anos, é que o tétano vem se deslocando.  As vacinações 

maciças de difteria, tétano e coqueluche que estamos fazendo em 

nossas crianças, está levando a que o grupamento que não fez essa 

vacina hoje esteja tendo tétano.  Então, há um deslocamento na 

faixa etária de tétano. 

Essas foram algumas das razões que levaram o Ministério 

a se propor, neste Ano Internacional do Idoso, implantar a 

vacinação nessa faixa etária. 

Por que implantando?  Porque a vacina contra gripe não 

poderá ser feita apenas uma vez.  As cepas virais não são as 

mesmas todos os anos, e a imunidade também não é duradoura, ou 

seja, aplica-se essa vacina e será preciso continuar aplicando a 

vacina todos os anos.   

A Organização Mundial de Saúde tem um monitoramento em 

vários países para verificar quais são as cepas virais que estão 

circulando.  Normalmente, isso é feito nos meses de fevereiro, 

para os países do Hemisfério Norte, e no mês de setembro, para os 

países do Hemisfério Sul.  Neste ano, a cepa que está circulando, 

tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul, é a mesma.  

Feito isso, ficou decidido que o Brasil estaria 

aplicando a vacina para essa faixa etária todos os anos. 

Antes que me perguntem, vão verificar que a faixa 

etária prevista é de 65 anos e mais.  No entanto, sabemos que a 

partir dos 60 anos deveria ser aplicada.  Qual o limitante dessa 

faixa etária?  O limitante foi a disponibilidade de vacinas, o que 

ocorreu não por falta de recursos, mas por falta de 

disponibilidade dos laboratórios produtores.  Os dois laboratórios 
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produtores que nos estão vendendo vacinas é a Pasteur Merrier da 

França, e a Smith Klein, da Bélgica.  Eles só tinham 9 milhões de 

doses para oferecer ao Brasil.  

De setembro, quando saem as cepas, ao período de maior 

circulação  — portanto, há um período em que se tem de fazer a 

vacina, ela não pode ser aplicada em qualquer mês do ano, porque 

senão já terá ocorrido a incidência, as cepas já estarão 

circulando — o tempo previsto de aplicação é o mês de abril.  O 

período em que se identificam as cepas — em setembro — até a 

produção, é um fator limitante, e o Brasil tem uma quantidade 

muito de grande de pessoas a serem vacinadas.  Como os senhores 

sabem, temos em torno de 13 milhões de pessoas na faixa etária de 

60 anos e mais.  A faixa etária de 65 anos está em torno de 8 

milhões e 600 mil pessoas, conforme podem observar no documento 

que distribuí. 

Haveria algumas alternativas.  Uma das que foram 

apresentadas ao Sr. Ministro seria a de não estarmos fazendo no 

país inteiro, mas localizando os Estados que têm maior incidência, 

Região Sul etc.  Essa foi uma discussão e se verificou que isso 

não seria bom, seria preferível que atendêssemos à faixa etária de 

65 anos e mais, até porque quando se faz análise epidemiológica de 

60, 65, 70 anos etc., verifica-se que a incidência maior dessas 

doenças realmente começa aos 65 anos.  Com isso, decidiu-se 

atender a população de 65 anos e mais.  Estaremos vacinando no 

país inteiro, e também fazendo a vacinação contra o tétano.  Por 

que difteria e tétano?  Estamos voltando a vacinar difteria em 

adulto, porque tivemos óbitos em adultos este ano no Brasil, em 

Goiás, por causa de quadros de difteria.  Então, há recomendação 
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da Organização Mundial de Saúde para que estejamos muito atentos 

para a difteria.  O Brasil não mais produz a vacina 

toxiditetânica.  Esta vacina dT —  dupla adulto, difteria e tétano 

— é produção brasileira, agora produzida como dupla adulta e não 

mais tetânica.  O que se encontra de toxiditetânico isolado por aí 

é o restante de produção que tinha no país e que estamos 

utilizando. 

O Ministro da Saúde irá fazer um pronunciamento no dia 

7 de abril, Dia Mundial da Saúde, fazendo todo o chamamento para a 

vacinação que se deverá realizar no período de 12 a 23 de abril.  

Toda a mídia está preparada para colocar esse chamado.  Estamos 

com filmetes, com programas para rádios, cartazes, cartão de 

vacinação que o adulto irá receber.  Temos contato com a Fernanda 

Montenegro, com o Lima Duarte, a Hebe Camargo e outros mais que 

estarão nos cartazes mostrando que essa faixa etária não é o fim 

da vida, mas o início no sentido de que tipo de vida, que 

qualidade de vida temos. 

Eu iria mostrar uma transparência que mostra que em 

2025 o Brasil será o sexto país em população idosa — hoje somos o 

16º.   

Questões como essa estão nos levando à necessidade de 

estarmos olhando e cuidando dessa população. 

Essa vacinação será realizada pelas Secretarias de 

Estado e Secretariais Municipais de Saúde.  Nos dias 8 e 9 de 

março  — e a Vitória participou —, houve uma reunião com todos os 

coordenadores estaduais de imunização do Brasil, e cada Estado tem 

um.  Tivemos reunião com os presidentes de Coseme, que são os que 

representam os Secretários Municipais em seus Estados, e após a 
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reunião foi instalada a Comissão de Mobilização e Divulgação do 

Idoso.  Depois, a Vitória poderá dar a lista de quem compõe essa 

Comissão. 

Dessa Comissão, saíram várias propostas de como fazer 

para mobilizar essas pessoas.  É uma clientela nova, não temos 

nenhuma experiência de trabalho com essa clientela, temos 

preocupações  — e isso todos os coordenadores sabem — em fazer 

treinamento, capacitação com os nossos vacinadores, porque essa 

clientela é especial, porque não pode ficar muito tempo em pé, 

deve se ter cuidado com ela, já tem seu biológico com tempo 

andado, muitas vezes tem seu psíquico que se irrita fácil, enfim, 

tem que se saber tratar com eles, pois é uma clientela diferente.  

Não vamos estar tratando com crianças menores de 5 anos, que vêm 

acompanhadas da mãe.  Trata-se de uma senhora de idade, que vai 

ter de baixar a roupa e botar o seu braço para tomar a vacina, e 

pode ficar incomodada em fazer isso em público, por isso será 

preciso um biombo para que seja preservada sua intimidade.  

Estamos tendo esses cuidados.   

Levamos para essa reunião especialistas em eventos 

adversos, para conversar com as pessoas e mostrar o mau estar, uma 

febrícola, uma dor local que pode acometer essas pessoas.   

O documento descreve toda essa situação. 

No entanto, exatamente devido à faixa etária dessa 

população, temos de ter muito cuidado para que qualquer evento que 

ocorra não seja imputado à vacina.  Então, é preciso que o 

treinamento seja muito bom, que haja hospitais de referência, 

experts de referência que possam estar sanando qualquer dúvida. 
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A vacina dupla adulto, já mais conhecida, largamente 

utilizada, deverá ser aplicada a cada 10 anos.  Se a pessoa tomar 

três doses, deverá se verificado se a pessoa já tem a primeira, a 

segunda ou a terceira vez.  Se é a primeira vez, ele toma a 

primeira dose e na rotina deverá tomar as demais doses.  Em 

campanha, só vamos fazer vacina contra gripe e uma dose de dT, e 

as demais irão para o serviço de rotina, devidamente agendadas. 

Há uma outra vacina sobre a qual não falei:  a 

pneumocócica. Essa vacina também veio em quantidade menor:  1 

milhão e 600 mil doses.  Hoje, ela dá imunidade descrita de 5 

anos.  Há discussões se pode dar mais de 5 anos de imunidade, e 

são discussões que ainda estão ocorrendo.  No momento, deverá ser 

dada a cada 5 anos.  A quantidade nos levou a priorizar os idosos 

que hoje estão em asilos, casas geriátricas ou que se encontram 

hospitalizados.  Esse é um trabalho que não será feito 

especificamente no dia 7 de abril ou no período de 12 a 23, mas 

durante o ano inteiro, já que a circulação dela não tem o problema 

que existe com a gripe, que tem um período que está circulando e, 

portanto, temos de estar vacinando naquele período.   

Tenho um documento sobre propostas de mobilização e 

divulgação elaborado pela comissão a que me referi anteriormente.  

Essa comissão deverá se reunir em 23 de março, já tendo discutido 

com seus pares.  Há questões que estão nos deixando muito 

contentes.  Hoje recebi um documento de Pernambuco que mostra que 

eles já começam a procurar os asilos e farão a vacinação em asilos 

e casas geriátricas até antes do dia 7 de abril, já que se trata 

de uma população fechada.  Em outros locais, há intensa 

mobilização. 
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Coloco-me à disposição para qualquer pergunta. 

 

VITÓRIA DE ARAÚJO - Como a Dra. Lourdes se colocou à 

disposição para algumas perguntas, eu gostaria de frisar quais as 

possibilidades desse grupo estar se integrando na mobilização e na 

divulgação da campanha.  Foi esse o contato inicial que eu tive 

com o Dr. Gilson, a fim de dar conhecimento ao Conselho sobre a 

campanha e ver se há algumas estratégias de como se colocar nessa 

divulgação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

cumprimentar o Ministério da Saúde por essa iniciativa pioneira no 

Brasil.  Como disse a Dra. Maria de Lourdes, é a primeira vez que 

faremos isso no país.  É uma prática que já existe em países mais 

avançados.  Não sei se outros países do Terceiro Mundo já fizeram 

essa campanha de vacinação, mas no Brasil ela deve ser saudada 

como iniciativa da maior qualidade.  Sobre esse aspecto, gostaria 

de registrar esse meu ponto de vista. 

Ao mesmo tempo, já que estamos no Ano Internacional do 

Idoso, era importante dizer que tanto a divulgação dessa data, 

como também dessa campanha, devem ser feitas nas oportunidades que 

este Conselho terá agora de se relacionar com os conselhos 

estaduais. Já temos uma proposta da Comissão de Política para uma 

reunião com os conselhos estaduais, e deverá acontecer em abril.  

Mas a campanha começa no dia 12 e nossa reunião deverá ser em 13 

de abril.  Será o início da campanha de vacinação, o que dá um 

prazo muito curto para que os Conselhos também possam divulgar a 

campanha.  Entretanto, vai haver uma campanha nacional muito 
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grande na televisão, será feita divulgação nacional e terá 

repercussão muito grande no Brasil.   

No Conselho, vamos pedir a todos os representantes, 

sejam dos Estados, sejam dos municípios, que não poupem esforços 

no sentido de divulgar esse trabalho, porque essa campanha será de 

muito boa aceitação na comunidade. 

 

MARIA DE LOURDES  SOUZA MAIA - Eu gostaria de 

complementar dizendo que os Estados Unidos iniciaram esse trabalho 

na década de 80.  Somente em 1998 eles conseguiram atingir 70% de 

cobertura, e isso porque os seguros de saúde entraram na campanha 

para ajudar.  O Brasil está querendo atingir, pelas nossas metas, 

já no primeiro ano, 70% de cobertura.  Isso significa que dos 8 

milhões 600 e poucos mil idosos, esperamos vacinar 6 milhões e 26 

mil.  Não significa que os Estados não tenham a vacina para 

vacinar 100% dessa população.  Os Estados já estão recebendo a 

vacina para vacinar 100% do número previsto de idosos com 65 anos 

e mais.  Agora, se ele não conseguir atingir os 100%, estamos 

pedindo que pelo menos 70% sejam vacinados.  Sabemos que se 

conseguirmos 60%, já fazemos um bloqueio viral, chamado imunidade 

de grupo, para circulação viral, que já protege o restante da 

população, em razão do bloqueio viral.  Por isso estamos pedindo 

pelo menos 70%  — 10% acima dos 60% — porque existem os que têm 

problemas imunitários e que não serão cobertos.  Por questão de 

segurança, pedimos 70%. 

Outra informação.  A campanha será feita entre 12 e 23 

de abril.  Mas o Brasil é muito grande, tem 8.547.402 quilômetros 

quadrados  — gosto de enfatizar isso, para vermos qual a 
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dificuldade —, e há locais de difícil acesso, que precisam 40 dias 

de barco para se chegar lá.  Então, é impossível no período de 12 

a 23 de abril conseguir atingir toda essa população.  Assim, os 

Estados têm orientação de até 14 de maio estarem buscando esses 

locais de difícil acesso.  Depois de 14 de maio, eles verificarão 

o que sobrou de vacina. Se conseguiram atingir 70%, terão 30% de 

vacina ainda.  E aí começa a procurar outra faixa etária para 

atingir, os Estados que puderem, a idade de 60 anos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Alguém deseja algum 

esclarecimento sobre a campanha de vacinação? 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Como foi definido o critério 

do que eventualmente poderia ser prioritário e se decidir por 

isso?  Foi só o dado epidemiológico da grande ocorrência de 

internações por pneumonia?  Vocês estão seguros de que este é um 

dado que realmente decorre da afecção da pneumonia ou é uma falha 

de interpretação por quem faz o diagnóstico? 

 

MARIA DE LOURDES  SOUZA MAIA - Não temos um sistema de 

vigilância oficial, mas temos um paralelo de laboratório, que é o 

Grog, e tem também postos de coleta no Brasil inteiro que mostram 

a circulação viral.  Isso é no sentido de mostrar que há 

circulação viral por meio desse Grog, que coleta material e tem no 

Nordeste etc.  

Em relação ao idoso, buscamos auxílio em literatura 

internacional de outros países, porque no Brasil não temos ainda 

um sistema de vigilância.  Até para medir impacto, agora,  vamos 
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estar fazendo uma análise indireta.  Vamos poder verificar se após 

a vacinação aquelas internações vão diminuir ou não.  Vamos, 

então, fazer uma análise indireta.  

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG -  Por favor, não leve a mal o 

que vou lhe dizer, porque entendo que a iniciativa é válida e 

embora pontual representa um aspecto importante.  A meu ver é 

extremamente tímida para ambição do aprimoramento da promoção de 

saúde no nosso meio.  Eu acho que no momento em que discutíssemos 

noções de economia de saúde, envolvendo medicina preventiva, 

curativa e reabilitacional, talvez tivéssemos coisas mais 

importantes para serem elencadas e reverter de fato no 

aprimoramento da qualidade de vida e não só de terceira idade, mas 

hoje já se fala em quarta idade.  Não sei se este é o fórum, mas 

em particular eu teria muito interesse em participar disso para 

trazer uma contribuição para enfocar a problemática de saúde do 

idoso de forma absolutamente diferente da como é tratada nesse 

momento. 

Acho que existe um contexto até de educação do 

profissional que cuida do idoso.  A formação do médico não atende 

àquilo que o idoso precisa.  Temos uma série de escolas médicas, 

cardiologistas, endocrinologistas, cirurgiões, mas efetivamente 

especialistas em doenças mais prevalentes na população idosa não 

temos.  Eu preferiria ter muito mais um diabetólogo a ter um 

endocrinologista que soubesse dosar hormônio da hipófise 

diferenciada em uma afecção extremamente rara.  Acho que existe um 

contexto de educação visando ao idoso, e creio que esse tipo de 

proposta, conforme eu disse anteriormente, válida, vai ter 
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repercussão positiva no sentido de trazer diminuição do número de 

internações e, conseqüentemente, um custo menor para o Estado em 

termos de saúde. No que toca a afecções do trato respiratório, 

principalmente, é muito pequena frente à dimensão do trabalho que 

poderíamos abraçar, em um campo tão vasto como a abordagem de 

terapia em idosos.   

 

MARIA DE LOURDES  SOUZA MAIA- Você faz uma análise 

maior.  Nessa análise maior, eu digo o seguinte:  antes de 

entrarmos com essa vacinação para o idoso, o Programa Nacional fez 

também uma análise maior, prioritária, no sentido de saber que 

custo isso representa para a sociedade.  Por exemplo, a hemófilos 

B, hoje, é uma das causas que leva a quase 50% de óbitos em 

crianças menores de 5 anos por meningite.  Então, uma das 

discussões que travamos foi a de implantar essa vacina.  Neste 

ano, o Ministério da Saúde, a partir de maio, vai estar colocando 

na rotina a vacinação contra hemófilos B nos menores de 2 anos de 

idade.  Não está nessa faixa etária, mas é uma avaliação no 

contexto de saúde pública, como você diz.   

Em termos de economia, no ano de 1997 nosso custo foi 

em torno de 99.700 milhões por internações de DPOCs e pneumonias.  

Há um custo social.  Agora, é óbvio que essa questão de estar 

dando atenção mais completa ao idoso é evidente.  E acho que este 

fórum deve estar buscando discussões junto ao sistema formal, que 

está formando os profissionais.  

Em termos de custo, em termos de prioridade em saúde 

pública, tivemos um certo cuidado com isso.  E não foi fácil, 

porque dentro do próprio comitê que hoje estou presidindo a 
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reunião, da qual me ausentei para vir para cá, essa foi uma grande 

discussão.  O Brasil vai aprimorar o seu sistema de vigilância 

vendo esse impacto, vendo o custo, ao se mostrar que foi acertada 

a decisão que o Ministério da Saúde tomou. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu agradeço à Dra. 

Maria de Lourdes pelas informações que trouxe a este Conselho.  O 

CNAS tem interesse em participar da divulgação e, se houver algum 

material que queira distribuir, seria muito bem recebido. 

Como o Conselheiro João Batista ainda não chegou, 

indago à Dra. Vitória se não gostaria de fazer uso da palavra para 

falar sobre o Ano Internacional do Idoso. 

 

VITÓRIA GÓIS DE ARAÚJO - Sou assistente social da 

Secretaria de Assistência Social e trabalho na Coordenação da 

Política Nacional do Idoso. 

Em linhas gerais, apresentarei para os conselheiros o 

que planejamos para o Ano Internacional do Idoso.  Se eu esquecer 

alguma coisa, o Dr. Gilson também está capacitado a complementar. 

Especificamente, vou me deter sobre as propostas 

levantadas pelo comitê para o Ano Internacional do Idoso.  A 

Albamaria também poderá fazer algumas complementações. 

Foi instituído pela ONU, por meio da Portaria nº 47/92, 

que 1999 seria o ano dedicado às pessoas maiores.  Para nós, seria 

dedicado às pessoas idosas.  A recomendação para o mundo foi que 

cada país organizasse um comitê para planejar tudo aquilo que 

queria, ou o que pensasse, ou que as próprias instituições, os 

próprios idosos pensavam a respeito para comemorar seu ano. 
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No Brasil, essa questão ficou a cargo do MPAS, por 

intermédio da Secretária de Assistência Social, por ser a 

coordenadora da Política Nacional do Idoso. 

Diante disso, foi editado um decreto de 1º de outubro 

de 1998. 

O comitê é composto por organização não-governamentais 

e por órgãos do governo.  Compõem o comitê os Ministérios da 

Previdência e Assistência Social, cuja secretaria executiva está a 

cargo desse ministério, mais os Ministérios da Justiça, do 

Trabalho e Emprego, de Saúde, de Educação e Desporto, de Cultura, 

de Orçamento e Gestão.  Além disso, estão o CNAS, a OPAS e a OMS, 

o SESI, o SESC, a CNBB Pastoral da Terceira Idade.   

Esse comitê vem se reunindo mensalmente.  Foi instalado 

no dia 8 de dezembro de 1998, contando com a presença do então 

Secretário Dr. Cândido e também do Ministro da Previdência.  Já 

foram realizadas quatro reuniões.  Na primeira e segunda reuniões 

levantamos propostas de todos os ministérios e de todas as 

entidades presentes para serem desenvolvidas durante o ano.   

Estabelecemos um calendário, e em cada mês uma 

instituição ou uma organização não-governamental se encarregaria 

de fazer um evento que marcasse essa data, e todos os outros 

representantes se engajariam nessa grande promoção a cargo de um 

ministério. 

O primeiro a fazer foi o Ministério da Justiça.  Ontem 

ocorreu a assinatura do Pacto Intrafamiliar contra o Idoso.  Houve 

atividades durante todo o dia no Ministério da Justiça, e contamos 

com participação muito grande de idosos, principalmente do 
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Distrito Federal, mas houve conselheiros que vieram de Roraima e 

do Maranhão. 

No mês de abril, o Ministério da Saúde, como falou a 

Dra. Maria de Lourdes, vai fazer a campanha de vacinação.  O mês 

de maio está a cargo do Ministério do Trabalho;  o mês de junho, 

do Ministério da Cultura;  o mês de julho, do Ministério de 

Esporte e Turismo;  o mês de agosto, Habitação e Urbanismo;  

setembro, Secretaria de Assistência Social com o Seminário 

Nacional sobre Envelhecimento;  outubro, Ministério da Educação;  

novembro haverá grande celebração ecumênica a cargo da CNBB, e em 

dezembro, homenagem aos centenários.  Então, todos os 

representantes do comitê se envolverão, em dezembro, com o 

fechamento. 

Estamos discutindo para que essas ações não aconteçam 

apenas durante o Ano Internacional do Idoso, mas continuem e 

tenham outras coisas que atinjam diretamente os idosos.  Quem 

sempre está presente nessas comemorações ou nesses eventos são os 

conselhos e fóruns da Política Nacional do Idoso. 

Em linhas gerais, era o que eu teria a dizer.  Estou à 

disposição de esclarecimentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda não está 

presente o Conselheiro João Batista, que foi quem pediu a abertura 

desta reunião com uma exposição sobre o Ano Internacional do 

Idoso.   

A palavra está aberta a quem dela quiser fazer uso. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É evidente que se 

o Conselheiro João Batista estivesse presente já teria respondido 

minha pergunta.  Como ele não está, eu gostaria que se registrasse 

que este foi apenas um informe, porque creio que deveríamos 

discutir como o CNAS estaria envolvido no Ano Internacional do 

Idoso.  Trata-se de assunto extremamente importante, e tanto a 

organização do evento, como as pessoas que estão mais ligadas a 

ele deverão pensar como o CNAS poderia discutir esse assunto e 

como participar do Ano Internacional do Idoso. 

Tenho uma proposta concreta para isso:  que na próxima 

reunião façamos uma discussão sobre isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

informar a Conselheira que o CNAS participa do comitê criado, e 

está na página 59 do material distribuído aos senhores o decreto 

de 1º de outubro de 1998 que criou o comitê.  O Presidente e o 

Vice-Presidente do CNAS participam desse comitê. 

Uma das propostas que fizemos foi no sentido de que o 

CNAS atuasse na divulgação de todas as ações que serão 

desenvolvidas neste ano de comemoração do Ano Internacional do 

Idoso.  A vinda da Dra. Maria de Lourdes e a própria solicitação 

do Conselheiro João Batista se inserem nessa linha de divulgação. 

Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Informo que na Bahia já 

foi criado o comitê para o Ano Internacional do Idoso. 
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Registro a presença da Sra. Luciana Tânus, ex-chefe de 

representação do Escritório da SAS da Bahia, a qual eu fiz menção 

honrosa para a Secretária, na reunião passada. 

Fizemos o comitê e o Conselho Municipal de Assistência 

Social de Salvador está participando, além da Câmara de Vereadores 

e outros conselhos, já tendo sido aprovado o plano de ação para o 

ano de 1999. 

 

VITÓRIA GÓIS DE ARAÚJO - Mais um esclarecimento.  Estou 

aqui como membro do Comitê Organizador do Ano Internacional do 

Idoso.  Antes de fazer essa apresentação, conversei com o João 

Batista, porque ele ia se atrasar devido a outro compromisso.  

Estamos com três relatórios das reuniões realizadas, com todas as 

propostas.  

Como o Dr. Gilson já disse, uma das propostas do CNAS é 

a divulgação de todos os eventos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito, em uma 

dessas reuniões do comitê, eu recebi um documento sobre a campanha 

de vacinação a ser divulgado, que depois será distribuído a todos.  

O documento contém dados e informações técnicas sobre a campanha. 

 

VITÓRIA GÓIS DE ARAÚJO - Em relação a Salvador, já 

estávamos sabendo, porque todas as informações estão sendo 

passadas para o comitê.  Inclusive nos estão solicitando a 

logomarca, e a ONU já disse que pode ser colocada a marca.  O 

slogan é “uma sociedade para todas as idades”. 
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ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Registro minha 

preocupação.  Em Salvador, fizemos um mapeamento, obviamente, só 

de um município, e não temos noção de todo o país.  Mas nesse 

município, que pode servir de exemplo para os outros, a situação 

do idoso e a do portador de deficiência está, em termos de 

cobertura, muito difícil.  Havia cobertura maior para criança e 

adolescente e menor para idoso e portador de deficiência.   

Fizemos uma campanha no âmbito de portadores de 

deficiência e estamos começando o Ano Internacional com o idoso, 

para saber qual a cobertura para essa parte da população.  Pelos 

orçamentos e metas que tenho visto para ampliação de programas, o 

grande programa é o benefício de prestação continuada, que será 

exposto agora, que é o que cobre essa população. 

No âmbito da SAS, existe idéia para outros programas 

que possam dar referência ou que possamos propor até no co-

financiamento de Estados e municípios,? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A pergunta é 

dirigida à SAS. 

Eu pediria à Dra. Alba que a respondesse. 

 

ALBAMARIA ABIGALIL - Todo o Brasil está acompanhando a 

questão de metas e do corte de orçamento, mas há uma proposta, na 

Coordenação da Política do Idoso  — e a Vitória é técnica dessa 

área —, de estudar a cobertura, o alcance social das ações de 

serviços, programas e benefícios de atenção à pessoa idosa.  Já 

existem algumas pesquisas, feitas com várias consultorias, durante 

2 anos, na Secretaria de Assistência Social em relação aos custos 
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de benefícios, serviços, programas e projetos.  Entendemos que vai 

depender muito de uma articulação da sociedade brasileira para 

realmente conquistar a ampliação da cobertura de atenção à pessoa 

idosa.   

Também existe preocupação da Secretaria no sentido do 

co-financiamento dos serviços de assistência social à pessoa 

idosa, não só pelo município, mas principalmente pelas três 

esferas de Governo.  A Vitória pode falar mais a respeito disso. 

Há um estudo de como seria o centro de convivência, a 

casa-lar, como seria a questão de centros domiciliares de 

atendimento à pessoa idosa no próprio domicílio, além de outras 

alternativas. 

Em termos de estudo e pesquisa, a Secretaria está 

totalmente respaldada.  Neste momento, é necessário buscar 

conciliar essa questão com uma prioridade para a área social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Leovane. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Na página 60 do material que 

recebemos há uma carta do comitê enviada ao Presidente da Câmara 

dos Deputados, ao Senado Federal, à Presidência da República, que 

faz menção ao corte no orçamento deste ano, o que demonstra que o 

governo se envolve em determinadas políticas e, ao mesmo tempo, 

trabalha contra elas.  Por exemplo, sabia que havia o Ano 

Internacional do Idoso e, em vez de aumentar verba para poder 

contemplar essa ação e trabalhar nesse sentido, faz um corte 

linear, independentemente do programa que tem. 
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Notamos algumas coisas meio aberrantes na forma com que 

o governo trata alguns programas, até porque montam um comitê 

dessa envergadura, com a presença de todos os ministérios, com 

entidades da sociedade civil e, ao mesmo tempo, não oferece formas 

para fazer isso.  Há algumas coisas muito estranhas na forma com 

que o governo conduz o processo. A Dra. Maria de Lourdes 

apresentou o programa de imunização de idosos, programa 

extremamente importante, e já atrasado, porque os Estados Unidos 

fazem isso desde 1980. Já estamos entrando no ano 2000, portanto, 

20 anos depois dos Estados Unidos estamos começando uma política 

para melhorar a saúde dos idosos no país. 

Eu queria saber qual foi a resposta dessas instituições 

que receberam o ofício, o que estão fazendo não só para recompor o 

orçamento, mas também aumentá-lo.  Como a Dra. Vitória acabou de 

falar, há uma programação intensa a ser cumprida durante todo o 

ano, e pergunto como será executada essa programação sem dinheiro.  

Como os ministérios executarão essas atividades, uma vez que não 

têm dinheiro? 

Como disse a Fátima, deveríamos estar discutindo 

efetivamente o que está acontecendo com a Política Nacional do 

Idoso e tentar saber com as entidades que trabalham com essa área 

de atendimento como está a situação do idoso no país, em que 

condições vivem os idosos.  No ano passado, por exemplo, no Rio de 

Janeiro, vimos aquela barbárie com relação ao tratamento que davam 

as entidades davam aos idosos. 

Acho importante começarmos a buscar a realidade dos 

idosos deste país, para que possamos fazer uma discussão mais pé 

no chão com relação não só à situação da saúde, mas da educação 
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dessa camada da população e de outros aspectos também.  É 

importante, portanto, ressaltar essa contradição de vermos um 

ofício dizendo que o orçamento foi reduzido, e haver um grande 

programa para o idoso no país para este ano. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vitória, quer fazer 

algum comentário? 

 

VITÓRIA GÓIS DE ARAÚJO - Essa moção a que o Conselheiro 

se referiu foi entendimento do próprio comitê, por tudo isso que 

ele falou.  Só que até o momento veio apenas uma resposta, a  do 

Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, em um telegrama, de 

duas linhas, dizendo que havia tomado conhecimento e agradecendo. 

Quanto à programação, existe uma lá na SAS.  Inclusive, 

no ano passado houve uma apresentação ao Conselho sobre a Política 

Nacional do Idoso.  Nós temos atendimento asilar e o atendimento 

domiciliar no Brasil inteiro.  Na moção se fala que não houve 

aumento no atendimento aos idosos, mas sim diminuição, desde o 

tempo da extinta LBA. 

Com relação aos cortes, esperamos que o idoso continue 

sendo atendido.  Estamos fazendo esforços, elaborando documentos 

justificando a necessidade de atendimento.  Como disse a 

Albamaria, nossa intenção não é ficar só em asilo, até porque a 

Política Nacional do Idoso não estimula esse tipo de atendimento a 

idoso, em razão de vários estudos feitos no Brasil e no mundo.  

Existem outras propostas que ainda não foram levadas adiante. 

O grande parceiro nosso para essas comemorações é o 

Ministério do Trabalho.  Ontem, foi muito concorrida a reunião no 
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Ministério da Justiça em que se lançou o pacto, estando presentes 

os idosos.  O Dr. Gregori sinalizou com uma série de coisas, 

inclusive no que se refere a direitos, porque sabemos que o idoso 

é muito discriminado no mundo inteiro, mas no Brasil é muito 

estigmatizado, segregado.  Ele pôs à disposição toda a estrutura 

da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. 

No próprio comitê, as pessoas estão se mobilizando, com 

suas chefias maiores, com o orçamento não destinado 

especificamente para o idoso. Temos lutado para que este ano não 

apenas seja marcado como o Ano Internacional do Idoso, mas para 

que algumas atividades que causaram impacto tenham continuidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Feitos esses 

informes, e acreditando que tenham sido transmitidas as 

providências que estão sendo adotadas a respeito das comemorações 

do Ano Internacional do Idoso, agradeço à Dra. Vitória pela 

presença na nossa reunião. 

Quando chegar o Conselheiro João Batista, se quiser 

fazer mais alguma outra observação, uma vez que tal iniciativa 

partiu dele, passaremos a palavra a ele para que faça seus 

comentários. 

Passamos ao ponto seguinte da pauta. 

Informe do INSS sobre o Benefício de Prestação 

Continuada.  Esse informe foi solicitado pela Conselheira Fátima, 

em reunião anterior, que pediu que aqui comparecesse o 

representante do Ministério da Previdência encarregado da gestão 

desse programa. 
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Antes de mais nada, agradeço a presença do Dr. Baldur 

Schubert, Coordenador Geral de Serviços Previdenciários, a quem 

passo a palavra para as informações que nos dará sobre o BPC. 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - Sr. Presidente, Dr. Gilson 

Dayrell, Sr. Secretário-Executivo, Dr. Marcos Maia, Srs. 

Conselheiros, é uma satisfação muito grande retornar a este 

Conselho.   

No final do ano de 1995 e no ano de 1996, eu era um 

ativo participante das reuniões deste Plenário, quando estávamos 

iniciando o processo de implantação do Benefício de Prestação 

Continuada, e tivemos a extraordinária colaboração deste Conselho.  

Como vejo que muitos dos Conselheiros não o eram naquela época, 

quero deixar um registro histórico ao dizer que este Conselho, 

como vanguarda, sempre se posicionou junto com a estrutura do 

Ministério da Previdência Social, sob coordenação da Secretaria de 

Assistência Social e do INSS, como braço executor, na implantação 

do Benefício de Prestação de Continuada.  Naquela ocasião, eu tive 

o privilégio de coordenar essa implantação no âmbito do país. 

  Eu gostaria de, neste momento, fazer um retrospecto 

desses três anos de implantação do BPC e agradecer, em nome dos 

meus colegas do INSS, o permanente apoio a essa feliz iniciativa.   

Hoje, mais de 850 mil brasileiros, entre pessoas 

portadoras de deficiências e idosos, são contemplados com este 

benefício.  Os dados sobre o assunto, passarei aos senhores com 

mais tranqüilidade.  Vou entregar o material para o Presidente 

para que determine a distribuição do mesmo.  Esses quadros, 
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tabelas e gráficos podem elucidar o estado atual do Benefício de 

Prestação Continuada no país.  

Essa é uma conquista da sociedade brasileira, foi 

inscrita na Constituição.  A Lei Orgânica da Assistência Social de 

1993, no seu art. 20, definiu o Benefício de Prestação Continuada 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. 

O primeiro quadro reflete a posição, sempre no mês de 

dezembro, no final do ano de 1996, de 1997 e de 1998, de 

benefícios a pessoas portadora de deficiência em amarelo;  em 

azul, à pessoa idosa, e em vermelho o total de pessoas 

beneficiadas.   

No ano de 1996, posição no final de dezembro, foram 

beneficiadas com este benefício 346.219 pessoas, sendo 304 mil 

portadoras de deficiência e 41 mil  — estou arredondando os 

números — pessoas idosas. 

Já no ano de 1997, posição no final do ano, observem 

que há um aumento do número de pessoas portadoras de deficiência:  

de 304, passamos para 557 mil;  no caso da pessoa idosa, de 41 mil 

para 88 mil. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Esses dados são 

cumulativos de um ano para o outro? 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - São cumulativos, são agregados. 

No ano de 1998, posição em 31 de dezembro, tivemos um 

total de 848 mil, 299 pessoas beneficiadas com esse benefício, 

sendo 641 mil pessoas portadoras de deficiência e 207 mil idosos.  

Observem que há um grande aumento do idoso a partir de 1998.  
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Depois teremos oportunidade de ver com mais calma cada um desses 

benefícios, separado o idoso da pessoa portadora de deficiência. 

Isso mostra, obviamente, que nestes três anos, se 

compararmos com a situação anterior à 1996, houve um impacto 

significativo na comunidade brasileira.  Os anseios da sociedade 

brasileira em termos de beneficiar idosos e deficientes realmente 

se traduzem por esses números, que hoje estão em torno de 850 mil 

famílias beneficiadas com um salário mínimo, apoiando pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

O segundo quadro dá o retrato mês a mês do benefício, 

tanto para a pessoa idosa como para o deficiente,  de janeiro de 

1996 a dezembro de 1998. 

Eu gostaria que se situassem aqui embaixo, na linha 

vermelha.  Esta linha traduz os benefícios concedidos à pessoa 

idosa.  Observem que desde o início do processo essa linha se 

mantém mais ou menos estável, em torno de aproximadamente 4 mil 

benefícios a cada mês. 

Mas observem o que aconteceu a partir de um dado 

instante, o ano de 1998:  há um aumento significativo na concessão 

desse benefício, que é o benefício à pessoa idosa.  De um número 

em torno de 4 mil, chega a 16, 17 mil no mês de maio de 1998.  

Então, houve uma ascensão muito rápida.  Isso se deveu 

fundamentalmente à mudança do critério idade.  Enquanto até 

dezembro de 1997 vigia o critério de 70 anos ou mais, a partir de 

1º de janeiro de 1998 o critério estabelecido é de 67 anos e mais.  

Que aconteceu?  Imediatamente aquelas pessoas que tinham 67, 68, 

69 anos puderam entrar no sistema.  A pressão para isso foi muito 

grande, obviamente, e até nos primeiros meses chegamos a 
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quadruplicar o número de concessões comparado com o período 

anterior de dois anos antes.  Observem que depois houve relativa 

estabilidade, com pequena queda, e hoje se tem mantido em torno de 

10 mil.  A tendência é declinante e depois há estabilização, 

porque todos aquelas pessoas que tinham 67, 68, 69 anos já foram 

contemplados. 

Vamos passar ao benefício para pessoa portadora de 

deficiência, a linha azul.  Observem, pela linha azul, que esse 

benefício, implantado a partir de janeiro de 1996, imediatamente 

cresceu nos 4, 5 primeiros meses, e chegou a valores de 40, 50 mil 

concessões/mês.  Isso se manteve do mês de agosto, setembro de 

1996, até mais ou menos abril de 1997. Foi o grande pico da 

concessão do benefício de prestação continuada.   

Posteriormente, houve uma queda, a partir de abril e 

maio — depois teremos oportunidade de ver isso com mais clareza —, 

e essas concessões se estabilizaram em torno de 10, 12 mil 

concessões/mês e têm se mantido assim. 

Lembro que, à semelhança do idoso, houve um período 

inicial de absorção de todas as pessoas portadoras de deficiência, 

segundo os critérios estabelecidos, e hoje basicamente são aqueles 

que ou se acidentam ou nascem, portanto é um grupo que cresce de 

forma mais previsível inclusive. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - No caso do portador de 

deficiência, no Conselho Municipal atendemos ao portador de 

deficiência e ao idoso, inicialmente para atestado de renda e 

depois de extinto esse atestado passamos a orientá-los.  Sentimos 

a queda por causa da mudança dos critérios para o portador de 
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deficiência.  O fato de ter dificultado o acesso ao benefício 

também levou à queda do número de novos atendidos, não só pela 

absorção que não está ocorrendo.  Nós sentimos que ainda há uma 

demanda muito reprimida com referência ao portador de deficiência, 

e um pouco menos em relação ao idoso.  Se se baixasse a idade para 

65 anos, talvez aumentasse a demanda. 

Sentimos que há uma demanda reprimida em razão da 

passagem para os médicos do INSS fazerem a perícia, o que 

dificultou mais o acesso. 

Queria apenas fazer essa ressalva na sua avaliação. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que ele 

termine a exposição e depois passamos às dúvidas. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Desculpe, Conselheira, eu 

quis citar isso quando vi os dados, porque senão iria me esquecer. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tem muita gente 

aqui que não iria esquecer. 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - Vamos ter oportunidade de ver 

com mais detalhes esse quadro daí para a frente, que mostra 

efetivamente o que significou a avaliação feita por profissionais 

do INSS comparada com a situação anterior, quando a avaliação era 

feita de forma mais aberta por uma equipe multiprofissional. 

Na linha amarela, há a soma das concessões feitas, 

tanto para pessoas portadoras de deficiência quanto para idosos.  

Obviamente que a linha amarela reflete dois picos:  o pico inicial 
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da pessoa portadora de deficiência, ocorrido no segundo semestre 

de 1996, ano da implantação, e agora o pico no primeiro semestre 

de 1998, que é a entrada da pessoa idosa, em função do critério de 

67 anos ou mais. 

O próximo quadro é específico para pessoa portadora de 

deficiência, de 87. 

Nesse quadro, na linha azul, estão os benefícios 

requeridos, é a pressão mensal desde 1996 até final do ano 

passado, a demanda da sociedade para esse benefício.  Observem que 

ele vai crescendo a partir de janeiro de 96, chegando ao pico em 

setembro/outrubro de 96.  Foi o pico mais elevado de todos quantos 

nós tivemos, e muitas pessoas o correlacionam com o fato histórico 

da eleição de outubro de 1996.  Depois, houve uma queda nessa 

pressão e vem se mantendo em torno de 30 mil requerimentos/mês.  

Essa é a pressão de requerimentos. 

Na linha vermelha, há a concessão desse benefício.  

Observem que nos primeiros tempos, nos meses de janeiro a dezembro 

de 1996 e início de 1997, a concessão se manteve muito próxima da 

pressão de requerimentos.  A linha vermelha acompanhou a linha 

azul, um pouco defasada.  Em números, de cada 1.000 benefícios 

requeridos, aproximadamente  847 eram concedidos.   

Observem que a partir de um determinado momento  — 

maio, junho, julho de 1997 —, houve uma queda e essa queda se 

mantém estável:  de cada 1.000 benefícios requeridos, 470 são 

concedidos a partir daquele momento. 

Se observarem a linha amarela, verão que ela 

corresponde aos indeferimentos, corresponde aos encerramentos.  

Essa linha amarela se mantém mais ou menos estável no primeiro ano 
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e parte do segundo ano, em torno de 10 mil.  A partir de maio, 

junho de 1997, cruza com a outra linha, a linha da concessão, e se 

mantém alta, em torno de 25, 30 mil. 

Vejam que há um cruzamento correspondente aos meses de 

maio, junho, julho de 1997.  Esse é o cruzamento da entrada da 

avaliação feita pela perícia médica do INSS. A partir daquele 

momento, é um marco determinante, em que a avaliação passa a ser 

feita por profissionais que têm experiência na avaliação da 

incapacidade laborativa há mais de 50 anos e que obviamente o 

fazem de acordo com o que é estabelecido na lei e deixa muito 

claro que os médicos da perícia médica do INSS avaliam de acordo 

com o que é estabelecido na lei.  Isso significa uma mudança de 

perfil. 

Se isso não significasse uma mudança de perfil, 

teríamos de nos preocupar muito com a necessidade de ter uma 

perícia médica no INSS.  De toda maneira, este quadro nos mostra a 

evolução nos últimos três anos do Benefício de Prestação 

Continuada.  Em um primeiro momento, os primeiros dezesseis meses, 

feito por uma equipe multiprofissional aberta; a partir daí, por 

uma equipe de profissionais em avaliação de incapacidade não só 

laborativa mas também em avaliação para atividades de trabalho e 

vida diária. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO - A perícia da assistência 

social, além da perícia médica? 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - É a perícia do INSS.  O INSS 

tem uma equipe de médicos peritos.  Existe uma coordenação de 
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atividades previdenciárias, cuja coordenação é contemplada com os 

seguintes profissionais:  assistentes sociais e pessoal de 

reabilitação profissional. 

Quero deixar consignado que este benefício foi 

implantado de forma muito rápida.  Quando tivemos que assumir este 

papel, em setembro de 1995, tivemos de estabelecer junto com a SAS 

e com entidades da comunidade uma estratégia de implantação e para 

essa estratégia tinham de ser definidos decretos, portarias, 

resoluções, ordens de serviços e organizar, em âmbito nacional, 

todo um sistema capaz de assimilar um contingente que não 

imaginávamos qual seria — ninguém imaginava.  Todos os estudos 

feitos preliminarmente estão muito distantes da realidade dos 

dados que temos hoje. Só para dar uma idéia aos senhores, nos 

primeiros meses de implantação  — janeiro, fevereiro e março de 

1996 —, suportávamos uma pressão de requerimentos dos nossos 

postos superior a 500 mil benefícios por mês.  Isso corresponde a 

mais do que o dobro que habitualmente assimilamos.  Assimilamos em 

torno de 200 mil benefícios/mês, e o INSS foi obrigado, naquela 

ocasião, a assimilar acima desses 200 mil mais 500 mil.  Isso se 

deveu a um esforço muito grande do INSS.  Em particular, quero 

deixar consignado, ao esforço do grupo de assistentes sociais do 

INSS.  Quero registrar isso e faço questão de dizer que a 

assistente social Vitória, que na época estava saindo, colaborou 

muito, pois era a chefe de divisão de serviço social.  Depois, 

lastimavelmente, ela foi substituída em razão da sua 

aposentadoria.  Felizmente, a Previdência soube aproveitá-la 

condignamente.  Nossa divisão de serviço social tomou a frente, 

juntamente com outros colegas de atividades previdenciárias da 
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Previdência Social, essa tarefa, junto com entidades da 

comunidade.  A estratégia foi de envolvimento de entidades da 

comunidade, principalmente, no caso das pessoas portadoras de 

deficiências, de APAEs, Montessori e outras que contribuíram e 

contribuem enormemente para isso. 

Voltando ao idoso, observem que nos dois primeiros anos 

temos duas linhas, tanto a azul quanto a vermelha, que mais ou 

menos se sobrepõem.  O critério do idoso é a idade.  Há um segundo 

critério, o econômico, que inicialmente era visto e posteriormente 

passou a ser declarado.  Observem que a linha amarela é muito 

baixa, esta linha é a dos indeferimentos.  Por quê?  Porque, neste 

caso, se o indivíduo comprova a idade e declara a renda,  

obviamente o benefício é concedido.  O que chama a atenção é o 

pico, a partir de 1998, que é a entrada de pessoas de 67 anos e 

mais.  Certamente, grande parte dessa população de 67, 68 e 69 

anos já foi absorvida no ano de 1998.  É possível que alguém com 

essa idade ainda não tenha sido beneficiado, mas é bem provável 

que a imensa maioria das pessoas já esteja contemplada. 

Aqui temos duas tabelas.  Uma delas se refere a valores 

em reais de benefícios concedidos desde janeiro de 1996 a dezembro 

de 1998, tanto para a espécie 87, que é a espécie para a pessoa 

portadora de deficiência, como para a espécie 88, que diz respeito 

à pessoa idosa.  Observem a evolução desse benefício, que finaliza 

em dezembro de 1998, nesta tabela, com valores em torno de 3 

milhões, 346 mil, que é o gasto mensal da concessão  — são valores 

novos que são agregados a cada mês.  Cada mês se agrega esse 

valor. 
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Na próxima tabela, está o emitido, isto é, o que é pago 

a todas as pessoas.  Verifiquem que a posição 31 de dezembro do 

ano passado mostrava que o que foi despendido para o pagamento das 

841 mil pessoas foi da ordem de 110 milhões.  Se somarem isso no 

ano de 1998, verão que ultrapassa a casa do bilhão, deve dar 1 

bilhão, 150 milhões aproximadamente.  Observem que o impacto do 

Benefício de Prestação Continuada, hoje, já é da ordem de 0,2% do 

PIB.  São valores bastante expressivos.  Obviamente, nos 110 

bilhões também estão incluídos os que entram a cada mês. 

São esses os dados preliminares que trago para análise 

deste Conselho.  Eles dão uma visão panorâmica do significado 

desse benefício em termos não só de números, mas também de valores 

em âmbito nacional.  Depois poderemos dar dados mais específicos 

no âmbito de Estados da Federação, pois podemos chegar a esse 

nível de desagregação.  Isso nos dá uma idéia do estado atual 

desse benefício no âmbito do país e, obviamente, das perspectivas 

que se podem analisar em termos desse benefício. 

O INSS é o órgão executor, executa a política 

estabelecida pela Previdência Social e quem nos coordena é a 

Secretaria de Assistência Social, e executamos essa política 

subordinada à legislação vigente, às portarias e as ordens de 

serviço. 

Era o que eu queria preliminarmente apresentar aos Srs. 

Conselheiros, ao mesmo tempo em que me coloco à disposição de 

todos para qualquer esclarecimento. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Antes de mais nada, 

quero agradecer ao Dr. Schubert pela sua concisa exposição a 

respeito do benefício. 

Abro a palavra aos Conselheiros, para eventual 

esclarecimento de dúvidas. 

Como responsável pela convocação do Dr. Schubert, tem a 

palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Em primeiro 

lugar, eu gostaria de dizer que o Dr. Schubert tem razão, pois 

sempre que foi convocado para reuniões do CNAS aqui compareceu e 

deu as explicações solicitadas. 

Na penúltima reunião ordinária, trouxemos ao Conselho 

algumas críticas — inclusive críticas sérias — feitas sobre o 

Benefício de Prestação Continuada e que eu gostaria que fossem 

explicitadas. 

Em relação à questão do idoso, comparado com o portador 

de deficiência o número de idosos é muito pequeno, de acordo com o 

gráfico que nos mostrou.  É evidente que há características 

importantes:  primeiro, a idade, 70 anos.  Hoje, no Brasil, o 

corte de pobreza é muito grande.  Não adianta dizer que o Brasil 

tem uma população velha.  As pessoas que estão envelhecendo 

provavelmente não são as que são as mais assistidas pela 

Assistência Social, mas são aquelas que têm mais recursos, como 

médicos e outras condições. 

Outro ponto é o que se refere à renda.  A renda é 

extremamente baixa.  Isso já foi discutido e já se pediu que fosse 

de meio salário mínimo.  O CNAS inclusive já optou por um salário 
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mínimo e agora está pedindo pelo menos meio salário para os 

Benefícios de Prestação Continuada. 

Esses dois pontos ainda são entraves para o Benefício 

de Prestação Continuada. 

Houve um grande aumento do número de idosos quando a 

idade passou de 70 anos para 67.  Aí entrou um número maior de 

atendidos. 

Agora, existe uma medida provisória que congela a em 67 

anos a idade para receber o benefício.  Se a lei tivesse sido 

cumprida a partir de 1993, os idosos de 65 anos já teriam direito 

ao benefício.  Assim, se entrarem na Justiça podem ganhar essa 

causa, como alguns já ganharam.  Por isso foi congelada a 

concessão do benefício, porque não há como entrar na Justiça. 

Mesmo tendo havido demora na aplicação da lei, em 2000 

passaria para 65 anos. 

Já foi dito aqui que congelar o Benefício de Prestação 

Continuada para pessoas de 67 anos no Ano Internacional do Idoso, 

para receber um salário mínimo aqueles que tiverem um quarto de 

salário mínimo de renda familiar, é muito ruim.   

O que é idoso?  É a pessoa com 60 anos?  A Política 

Nacional do Idoso considera idoso quem tem 60 anos, mas para o 

Benefício de Prestação Continuada a idade é 67 anos.  Mesmo assim, 

o número de idosos tende a aumentar, porque muitos deles farão 67 

anos. 

Sobre as pessoas portadoras de deficiência, o senhor 

disse que quando passou para a perícia do INSS caiu muito o número 

de pessoas portadoras de deficiência.  Isso é lamentável, porque 

inclusive soubemos que está havendo uma pressão muito grande para 
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só concederem benefício às pessoas que estejam com as mais 

precárias condições.  Nunca foi dito em lugar nenhum que as 

pessoas que têm hábito de vida diária não possam receber o 

benefício.  A lei se refere à independência para o trabalho e não 

à VD.  A lei fala naqueles que não têm independência para o 

trabalho e para o mínimo de vida.  O que é o mínimo para se ter 

independência.  Hábitos de vida diária não dão independência a 

ninguém.  Se desse, uma criança de 2 ou 3 anos já seria 

independente porque esses hábitos de vida diária ele tem. 

A lei, portanto, não é restritiva nessa parte.  Quem 

restringiu foi o decreto e os decretos posteriores, principalmente 

quando mexe na questão da família. 

Eu levantei o problema sobre Benefício de Prestação 

Continuada porque tenho recebido inúmeras denúncias de pessoas que 

trabalham na ponta que dizem que estão sendo instruídas a só 

concederem o benefício em casos extremos, naqueles em que não 

podem negar, porque as pessoas estão deitadas em uma cama em 

estado lastimável.  Se disserem que podem escovar os dentes, eles 

mostram a famosa tabela dos 17 pontos, que é um horror, que os 

impede de conceder o benefício.  A tabela é muito cruel. 

O CNAS sempre brigou para que quem recebe o Benefício 

de Prestação Continuada não seja contado este benefício como renda 

familiar, mas ele é contado.  Nesse caso, eleva a renda e se 

houver três deficientes e dois idosos na mesma família só um pode 

receber o benefício.  Isso é outra crueldade, porque se uma 

família é composta de dois idosos e cinco pessoas portadoras de 

deficiência  — é evidente que estou aumentando muito o número — 

somente um receberá o benefício. 
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Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. 

Com relação ao serviço social no INSS, eu ia até pedir 

que se colocasse esse assunto com destaque na pauta, mas 

infelizmente fui atender a um telefonema e quando voltei a pauta 

já tinha sido aprovada. 

Aproveito, no entanto, a oportunidade para falar sobre 

isso.  Se o INSS é o responsável pelo Benefício de Prestação 

Continuada, e esse serviço tem sido feito por assistente social, 

isso diz respeito ao problema do INSS, à nova estrutura do 

Instituto.  Como o senhor disse, há 50 anos os assistentes sociais 

prestam serviço ao INSS, e bons serviços.  Portanto, acho que deve 

ser respeitada, na nova estrutura do INSS, a questão da 

assistência social.  E não só a assistência social do Benefício de 

Prestação Continuada, mas também da reabilitação profissional, e 

aquela que presta junto à Previdência outros tipos de assistência 

social, uma vez que houve um desmonte total da Assistência Social 

neste país.  A assistência social já teve desmonte com a extinção 

dos Escritórios, no âmbito da SEAS, e grande redução de orçamento, 

sendo o menor dos últimos anos, e isso fica muito complicado. 

A assistência social passou de 10 mil servidores para 6 

mil, depois para 500 e, com a nova estrutura, para 60.  De 6 mil 

para 60, o que corresponde a 1% do que era antes. 

O INSS está querendo receber os funcionários dos 

Escritórios da SAS, e isso me preocupa muito, porque já passamos 

por duas extinções, inclusive o governo nos colocou como prestando 

serviço de relevância e não podemos ser prejudicados.  Ao mesmo 

tempo, queremos incorporar a assistência social do INSS, que é 

quem está com o Benefício de Prestação Continuada e agora 
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provavelmente fará outros trabalhos na área de assistência social.  

No Ministério da Previdência, pelo menos o serviço de assistência 

social tem no mínimo 50 anos, como o senhor disse.  São 55 anos, 

diz a Vitória, uma das defensoras do serviço social no INSS, que 

conhece perfeitamente a importância desse serviço. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social ontem recebeu mais de 500 folhas com abaixo assinado da 

população atingida pelo serviço social do INSS.  São assinaturas 

de usuários da assistência social do Brasil inteiro, que recebem 

esses serviços por meio do serviço social do INSS. 

Para que não digam que este Conselho não tomou uma 

posição em relação à extinção dos Escritórios, eu gostaria que 

aproveitássemos a presença do Dr. Schubert para aprovar resolução 

em que o CNAS mostra-se contra a extinção do serviço social do 

INSS.  Isso vai prejudicar os usuários.  Em nome das pessoas que 

assinaram o documento a que me referi, onde consta inclusive o 

número da carteira de identidade delas, solicitando que o serviço 

social não fosse extinto, proponho que o CNAS faça uma resolução 

pedindo a não extinção do serviço social do INSS. 

Desculpe eu ter me alongado, mas foi por causa de todos 

esses problemas que me chegaram ao conhecimento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como a Conselheira 

Fátima apresentou muitas questões, passo a palavra ao Dr. Schubert 

para que as responda. 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - A Conselheira Fátima aborda com 

muita propriedade uma série de dificuldades que há na implantação 
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de um benefício novo, como é o Benefício de Prestação Continuada.  

Quando digo que é um benefício novo, estou me referindo à 

experiência que o INSS tem em termos de concessão de benefícios.  

O INSS concede benefícios há 70 anos.  Quando falo em INSS, 

refiro-me ao seguidor das antigas Caixas, dos antigos IAPs, do 

antigo INPS, do novo INPS e do novo INSS.  Essa cultura de 70 anos 

que temos de concessão de benefícios no âmbito do país, obviamente 

é uma tradição, uma experiência.  Mas assumiu um benefício novo, 

assistencial, que não é da grande experiência da Casa, porque a 

Casa concede benefícios previdenciários e acidentários, benefícios 

contributivos.  A partir dos anos 70, a Casa concedeu um benefício 

misto, a renda mensal vitalícia, benefício que tinha uma parte 

assistencial e parte contributiva. 

Tentarei mostrar algumas coisas. Mas quero deixar muito 

claro que somos os executores de uma política, de uma legislação e 

de normas que não necessariamente são feitas pelo INSS.  O 

Instituto executa essas normas.  É importante mostrar que eu não 

tenho a autoridade para fazer mudanças.  Eu posso fazer 

comentários sobre dificuldades que temos na concessão do 

benefício.  E isso seria importante, porque os senhores são o 

fórum de relevância no âmbito nacional, que têm representatividade 

nacional e têm a instância capaz de mobilizar no sentido de 

efetuar as mudanças necessárias na legislação. 

Quero deixar claro que toda e qualquer sugestão do 

ponto de vista operacional será muito bem vista pelo INSS.  Coloco 

o INSS à disposição dos senhores, para que possamos resolver 

problemas que estão ocorrendo hoje, como o de fazer análises e ver 

caminhos alternativos para situações em que temos encontrado 
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dificuldades e que ainda teremos, dada a juventude do nosso 

benefício. 

Em relação ao primeiro aspecto, comparação do idoso com 

o PPD, eu não tenho condições de comparar idoso com PPD, por uma 

razão muito simples:  são situações muito diversas.  Enquanto para 

idoso eu tenho um corte que significa 70 anos, ou 67 ou 65 anos, a 

pessoa portadora de deficiência tanto pode ser um recém-nascido 

como pode ser também um indivíduo de 40, 50, 60 ou 70 anos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não falei 

isso. 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - Mas me deu a impressão, quando 

a senhora se referiu à diferença de números entre o idoso e o PPD.  

Temos de separar as coisas.  Eu noto que dentro do próprio INSS 

também juntam as duas coisas.  Mas temos de separar bem o idoso da 

pessoa portadora de deficiência, porque os critérios também são 

diferentes.  A única coisa básica é o aspecto renda. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Foi exatamente 

isso que eu quis falar:  o idoso de 70 anos e renda de um quarto 

de salário mínimo.  Eu não quis comparar os dois. 

 

OSCAR BALDUR SCHUBERT - Desculpe-me se entendi de forma 

diferente.   

A única coisa que tem pano de fundo igual para o idoso 

e para o deficiente é o corte de renda.   
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A condição básica para o idoso é a idade, enquanto que 

para o deficiente independe de idade. 

Quanto aos aspectos da própria legislação que alterou 

de 70 para 67 anos, 65, volta para 67, eu entendo que isso pode e 

deve ser trabalhado na medida em que o Conselho entenda isso como 

muito importante para a população de idosos.  E ainda mais no Ano 

Internacional do Idoso.  Quem sabe seja uma proposição, haja vista 

aquela situação que se tinha inicialmente, que para 1º de janeiro 

do ano 2000 a idade estabelecida como mínimo para o idoso seria 65 

anos. 

Nós estamos aplicando a legislação:  inicialmente 70 

anos;  desde janeiro de 1998, 67 anos, e obviamente, se a 

legislação anterior vigesse, a partir de 1º de janeiro de 2000 

aplicaríamos o critério de 65 anos. 

Isso é da lei e deve ser trabalhado com quem realmente 

possa influenciar e efetivamente alterar esse critério de idade. 

Não preciso me alongar sobre o critério idade, dizendo 

que ele está estabelecido e entendido por todos nós.  Este país 

está amadurecendo de forma muito rápida e devemos dar toda a 

atenção ao idoso não porque este seja o Ano Internacional do 

Idoso, mas porque eles representam aquelas pessoas que nos deram 

origem.   

Quando falamos em previdência social, em assistência 

social, estamos falando de um elo de gerações, é a solidariedade 

intergeracional.  Então, apoiar pessoas idosas não é mais que 

obrigação nossa, os mais jovens, porque  amanhã ou depois 

estaremos nessa situação também.  É importante a sociedade 
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valorizar a sabedoria de todos aqueles que contribuíram para o 

país de hoje. 

Em 1980, tive uma experiência que me deixou muito 

marcado.  Eu representava o Brasil na Assembléia Geral da 

Associação Internacional de Seguridade Social, em Manila, 

Filipinas.  Eram 150 países representados, com 1.000 pessoas de 

diversos países.  Eu ouvi um debate entre a delegação francesa, no 

plenário, em função de idade.  Os jovens, representados pelos 

sindicalistas, acusavam a representação dos aposentados de eles, 

jovens, estarem contribuindo cada vez mais para a previdência 

social, pagavam mais e recebiam menos dinheiro, em conseqüência, 

para suportar os mais velhos.  Isso me deixou profundamente 

chocado.  Eu achei uma crueldade esse debate público da delegação 

francesa, colocando dois pólos que se rivalizavam e se acusavam.  

Eu achei que a crueldade humana era muito grande.  Isso me chocou 

muito.  Esse fato ocorreu em 1980. 

Vejo, muitas vezes, no meu próprio país a falta de 

respeito às pessoas com mais idade. 

Quanto ao critério renda, existe uma série de 

propostas, inclusive do Congresso Nacional:  um quarto de salário 

mínimo, meio salário mínimo, três quartos de salário mínimo, um 

salário mínimo etc. 

Creio que o fórum para essa discussão é outro e não o 

INSS.  Houve uma mudança e me parece que ela atendeu aos anseios 

especialmente da área de assistência social: a renda passou a ser 

declarada e não mais apresentada e analisada. 

Isso é uma faca de dois gumes.  Temos consciência de 

que muitas das declarações são incompatíveis com a situação.  Isso 
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joga contra o próprio benefício.  A forma criteriosa de fazer de 

acordo com a lei é importante. 

Existem problemas na lei?  Sim, vamos modificar a lei.  

Do ponto de vista de executor, eu tenho de mostrar minha 

preocupação de que isso não seja desvirtuado e se volte contra 

aqueles que realmente têm necessidade. 

Caminhando para a pessoa portadora de deficiência, 

houve uma mudança de perfil, mudança muito bem definida a partir 

de um determinado momento, e que mostra, pelos dados que 

apresentei aos senhores, que de cada 1.000 benefícios requeridos 

até abril/maio de 1997 — um ano e quatro meses — eram concedidos 

em torno de 85%.  Desde a entrada do pessoal da perícia médica do 

INSS, isso passou a ter um perfil diferente:  de cada 1.000 

benefícios requeridos, passamos a conceder 47%.  Então, houve uma 

mudança significativa.  

De que  forma, na prática, podemos comparar um grupo 

com outro?  As pessoas que avaliavam esse benefício anteriormente, 

no primeiro período, até maio de 1997, faziam isso não 

necessariamente segundo a lei.  Este é o primeiro ponto. 

Segundo, quando concediam, concediam por doença e não 

por incapacidade.  Isso fez com que houvesse uma diferença muito 

nítida, muito marcante.  Para evitar esses problemas, dada a 

experiência do INSS, procuramos montar um acróstico, que acho que 

não é um horror — quero deixar isso muito claro.  E está aqui uma 

pessoa que contribuiu para fazer esse acróstico, a Deusina. Devo 

dizer que este acróstico  é uma experiência de 40 anos da 

reabilitação profissional brasileira. Trata-se do AVALIEM.  Em 

cima do AVALIEM, se introduziu uma série de aspectos importantes 
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para que se pudesse apoiar a avaliação da pessoa portadora de 

deficiência, especialmente no que diz respeito a problemas de 

saúde mental — basicamente, oligofrenia e síndromes psiquiátricas 

—, e passou a ser o AVALIEMOS. 

O AVALIEMOS nunca foi um critério definitivo, é um 

critério auxiliar, de apoio.  Só que isso, lastimavelmente, foi 

pouco utilizado pelas pessoas que, em um primeiro momento, 

avaliavam os que buscavam esse benefício.  Lamentavelmente, 

tínhamos concessões pela perda da falange de um dedo mínimo; um pé 

torto e assim por diante — não quero me alongar mais para mostrar 

situações que raiavam ao ridículo, e colocavam os profissionais 

que avaliavam essa situação em posição ética muito ruim. 

Eu diria que a partir da introdução dos profissionais 

do INSS, o critério está sendo de acordo com a lei.  Se esta lei 

for modificada, imediatamente o INSS se modifica.  Quero deixar 

muito claro que a perícia médica do INSS não está negando aquilo 

que é de direito.  Se tivermos problema na área da perícia médica, 

a pessoa pode recorrer e, mesmo assim, nos apóiem para que 

possamos reavaliar toda e qualquer situação.  Só achamos que 

lastimavelmente por exageros de concessão sem base, não só na lei, 

mas também no decreto e mais do que isso nos aspectos éticos 

imorais da concessão, alguns benefícios não foram concedidos. 

Eu não posso imaginar que um colega meu, sabedor da 

lei, conhecedor de todas as instruções, conceda um benefício dessa 

natureza — que está muito bem definido na lei — porque falta a 

falange distal do dedo mínimo.  Isso compromete quem concedeu, e 

compromete o sistema como um todo.  Esses exageros fizeram com que 

a proposta anterior de equipe multiprofissional passasse a ser 
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seriamente contestada.  Isso está nos mostrando mais:  que as 

revisões feitas hoje pelo INSS mostram esses exageros e nos 

colocam em uma situação muito delicada.  A perícia médica do INSS 

está numa situação muito delicada porque o outro doutor concedeu e 

agora o doutor do INSS está negando.  Só que ele está negando de 

acordo com o estabelecido na lei.  E o que concedeu, concedeu em 

desacordo com a lei, de forma irregular.  Não quero entrar nos 

aspectos de fraude, que também temos.  Quero só falar sobre a 

irregularidade da concessão.  E isso precisa ser claramente 

falado, porque é a forma que temos de reavaliar nosso trabalho e 

melhorar a situação. 

Entendo mais.  Podemos aperfeiçoar sistemas de 

avaliação.  E eu gostaria de receber a contribuição no sentido de 

que pudéssemos fazer com que o instrumento fosse o mais adequado 

possível para a situação, subordinado à lei. 

Aspectos da transformação da família.  Pessoalmente, 

acho que a família brasileira está se modificando.  

Particularmente, creio que a situação anterior era melhor.  

Aqueles que moravam sob o mesmo teto, independente dos laços 

familiares, constituíam uma família para efeitos da concessão 

desse benefício.  A legislação optou pelo critério tradicional 

previdenciário:  os laços de consangüinidade.   

Voltando ao AVALIEMOS, sobre os dezessete pontos, eles 

não são definitivos, são um mero indicador. 

Eu gostaria de dizer que temos problema também na nossa 

perícia médica, pois temos um grande grupo de credenciados.  Eu 

quero fazer uma comparação entre os médicos do quadro, 

profissionais que entraram por concurso, e profissionais que 
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prestam serviços.  Tanto um como o outro são médicos.  Nenhuma 

escola de Medicina ensina avaliação de capacidade ou de 

incapacidade laborativa.  Os peritos aprendem isso no seu dia-a-

dia, por meio de cursos, de reciclagem etc. O que temos observado?   

A experiência do INSS nos mostra o seguinte:  muitos dos 

credenciados, que inclusive são treinados por nós, avaliam as 

pessoas por doença e não por incapacidade.  Eu quero dar um 

exemplo.  Eu sou hipertenso e é possível que alguém deste plenário 

também seja.  Hipertensão é doença aqui e em qualquer parte do 

mundo.  Há um Código Internacional de Doenças e nele consta a 

hipertensão.  Muitos dos nossos credenciados, porque o sujeito é 

hipertenso, concedem o benefício.  O nosso médico do quadro, ao 

analisar o paciente, nega o benefício, porque a hipertensão não o 

impede para o trabalho.  É preciso deixar claro que se avalia a 

incapacidade para o trabalho.  No caso da LOAS, para o trabalho e 

para aptos à vida independente.  Isso significa uma situação bem 

mais grave, inclusive.   

É preciso deixar claro isso porque é aí que reside a 

confusão:  o doutor disse que eu sou hipertenso, e o senhor tem de 

me conceder o benefício!  Certo, o doutor tem toda a razão em 

dizer que o senhor é hipertenso, só que sua hipertensão não o 

impossibilita para o trabalho.  Amanhã ou depois, se essa pressão 

fugir dos controles e incapacitá-lo para o trabalho, receberá o 

benefício.   

É preciso deixar muito claro que uma coisa é a doença e 

outra, a repercussão sobre o trabalho. 

Outro aspecto, além do idoso e do PPD, é quanto ao 

serviço social dentro da nova estrutura. 
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Eu sou antigo no INSS.  Presidi essa Casa e certamente 

sou um indivíduo identificado com o serviço social do INSS desde 

1979.  Sou identificado porque, quando estudante na Faculdade de 

Medicina de Pelotas, fazíamos trabalhos conjuntos com o Serviço 

Social da então Universidade Católica de Pelotas.  Assim, desde os 

bancos escolares passei a valorizar o trabalho do serviço social.  

Como colega do INSS, e hoje Coordenador da Área de Serviços 

Previdenciários, ressaltei, logo no início da apresentação, a 

importância do serviço social na LOAS.  Se não tivéssemos o 

serviço social, não teríamos implantado a LOAS, com todo o 

respeito a todos os que contribuíram conosco.  Não foi a linha de 

benefício — e quero deixar isso muito claro — que assumiu isso.  

Quem assumiu isso foi a Coordenação Geral de Serviços 

Previdenciários, e por meio dela o Serviço Social do INSS deu a 

maior demonstração de efetividade.  Atender três vezes a demanda, 

como nós atendemos naquela ocasião, e metabolizar esses milhares 

de benefícios, em curtíssimo espaço de tempo, somente foi possível 

por meio de dedicação do Serviço Social, que comandou as 

estruturas do QG em âmbito nacional.  Obviamente, receberam 

contribuição não só de dentro da Casa, mas de fora da Casa.  

Então, o Serviço Social do INSS, para o segurado da previdência, é 

fundamental.  Mais do que isso, o Serviço Social do INSS, nos 

últimos tempos, tem se dedicado a ser o interlocutor de excelência 

com a área rural, que no país é sempre a última, a desconhecida.  

O Serviço Social do INSS tem feito, em 14 Estados da Federação, um 

trabalho magnífico, como interlocutor, possibilitando aos 

rurícolas a interpretação da legislação. Mas não só isso, também 
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dando os meios para se aproximar do provedor, que é o INSS, e 

conceder os benefícios de acordo com a lei. 

Além disso, na área dos autônomos, faz um trabalho 

belíssimo.  Na área dos benefícios por incapacidade, é inestimável 

a participação do Serviço Social do INSS.  Seria para nós uma 

perda lastimável.  E não só para o INSS, seria lamentável para os 

32 milhões de segurados da Previdência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tenho um 

compromisso para o almoço e precisarei sair. 

Preciso saber quem deseja falar sobre esse 

assunto.(Pausa.) 

Estão inscritos os Conselheiros Brito, João Batista, 

Rosângela, Fátima, Albamaria — a Deusina falará no lugar da Alba. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Serei breve. 

Gostei muito de sua apresentação porque me deu alguns 

esclarecimentos.  Mas tenho uma dúvida sobre a questão da renda, 

ou seja, da concessão em cima da renda. 

Eu fiz algumas considerações rápidas.  Primeiro, que 

não havia conhecimento prévio da demanda do programa. 

A segunda, que houve um crescimento médio anual da 

ordem de 250 mil benefícios, desde 1996, segundo os dados 

cumulativos. 

A terceira, a mudança no critério para concessão do 

benefício ao portador de deficiência a partir de 1998. 

Quarto, ainda não houve a redução para 65 anos, apesar 

de já ter havido para 67. 
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Qual minha dúvida quanto à renda?  Deixando de lado a 

questão de critério, de médico etc., com referência à pobreza, 

qual sua avaliação quanto a esse crescimento do benefício, apesar 

dessas medidas restritivas?  Acha que ainda há uma demanda 

reprimida?  Há aumento da pobreza ou a divulgação que está sendo 

feita leva o benefício a manter essa linha estatística de 250 mil?  

De qualquer forma, houve uma queda para o portador de deficiência, 

e para o idoso não houve redução muito significativa.  Mesmo 

assim, o benefício está se alimentando com 250 mil por ano.  Qual 

a causa, é uma demanda muito grande ainda não atendida?  O 

benefício passou a ser mais conhecido ou a pobreza está 

aumentando? 

A segunda dúvida é que quando o benefício foi 

instituído, em 1996, havia a possibilidade de haver avaliação dele 

2 anos depois.  Foi feita essa avaliação?  Das pessoas que 

receberam, o critério inicial está certo?  Houve um grande boom do 

benefício no primeiro ano.  Ele foi avaliado no sentido de que 

houve uma maior concessão? Como ficou essa avaliação dos primeiros 

dois anos do benefício? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Serão feitas todas 

as perguntas e depois o Dr. Schubert responderá. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Dr. Schubert, eu sou 

representante da Pastoral e médico, do tipo de perito que o senhor 

citou:  credenciado. 

Eu queria fazer algumas observações de quem trabalha na 

ponta, e prático, em relação a algumas situações. 
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Em primeiro lugar, fazemos o acompanhamento domiciliar 

de idosos.  Realmente, é uma coisa astronômica o que estamos 

identificando de idoso dependente, do ponto de vista da Igreja.  

Há 3 dias, no Estado do Paraná, dos 10.200 idosos acompanhados, 

vimos que 1.800 idosos são dependentes.  Ora, se um agente 

pastoral, que não tem condição de avaliar atividade de vida 

diária, consegue detectar que temos nas residências mais de 16% de 

idosos dependentes, vemos que esse número começa a bater com os 

dados internacionais que dizem que, em especial, após 70 anos de 

idade, 70% da população idosa é totalmente dependente, muitos 

deles sem conseguir atingir todos os critérios de atividade de 

vida diária.   

Como este é o Ano Internacional do Idoso, além de 

estudar a ampliação de programas, eu gostaria, na qualidade de 

participante do Comitê do Ano Internacional do Idoso, que os  que 

também se encaixassem duplamente no benefício, tanto na renda como 

na dependência, fossem duplamente beneficiados, como um direito a 

esse benefício.  Vamos supor que esse mesmo idoso seja portador de 

deficiência e também se enquadrasse como idoso, ele deveria ser 

duplamente contemplado, porque eu acho que isso é um direito, um 

prêmio a quem, ao longo da vida, trabalhou e produziu para este 

país. 

Não tenha dúvida de que o custo desse idoso é maior.  

Ele necessita de cuidador e ainda não tem cuidador;  ele necessita 

de uma série de coisas e é uma injustiça que se está cometendo, em 

termos de Benefício de Prestação Continuada, com o idoso que é 

dependente.  Não sei se o INSS tem o cálculo de quantos idosos, 
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quantas pessoas com mais de 65 anos estão enquadradas no Benefício 

de Prestação Continuada como PPD e não como idosa.   

Outro detalhe é que já está surgindo uma organização um 

pouco maior em relação aos idosos.  Assim como aqui há 

representantes da Febiex, da APAE, com certeza este Conselho daqui 

a 4 ou 5 anos terá representação da Associação Brasileira dos 

Portadores de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência também 

participando pari passu.  

Para que os colegas não fiquem preocupados com essa 

questão que o senhor falou de um indivíduo que está encostado por 

falta de uma falange, como perito capacitado como eu fui, tem de 

ficar claro que muitas vezes o indivíduo tem uma dor de garganta. 

Mas se ele for cantor, ele tem direito a esse benefício, porque 

ele está impedido de executar sua profissão.  Então, não podemos 

generalizar, apesar de eu entender o que o senhor quis dizer e 

concordar em tese com várias questões que o senhor abordou.  Temos 

de começar a tomar cuidado com algumas colocações, para não 

generalizar todos os médicos, porque podemos ser responsabilizados 

por uma série de acusações. 

Tenho uma solicitação aos peritos do INSS.  Se 

porventura haveria possibilidade de uma articulação com o 

Ministério da Saúde, que tem a coordenação do Programa de Saúde do 

Idoso, para capacitar os médicos da perícia para entender e 

atender a saúde do idoso, coisa que não tem nas faculdades de 

medicina.  Nós trabalhamos com os famosos cinco grandes “is” no 

atendimento ao idoso, e 90% dos médicos deste país não conhecem.  

Que fossem, então, capacitados. 
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A Política de Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, 

coordenada pelo Dr. Jorge Silvestre, tem interesse nisso também, 

porque eu já conversei com ele. 

Em linhas gerais, seria isso. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Minha questão é semelhante a do 

Brito. 

Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre 

a demanda.  Eu queria saber se vocês têm avaliação dessa demanda, 

cruzando um pouco com os dados de renda, do IBGE, de faixa etária 

etc. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu trabalho na Secretaria de 

Assistência Social, coordenando a área de atenção à pessoa 

portadora de deficiência. Estou trabalhando desde a implantação do 

benefício, porque estava no Ministério da Justiça e representava a 

CORDE nesse grupo de trabalho. 

Conheço uma série de programas semelhantes, de países 

parecidos com o nosso — às vezes não parecidos, porque igual ao 

nosso parece que não existe, porque o nosso é um país muito 

grande. 

A dificuldade para avaliar a incapacidade é universal. 

Todos os países que têm pensões não contributivas, principalmente, 

têm dificuldade em avaliar a incapacidade. 

Quando estamos lidando com o sistema previdenciário, 

onde a experiência maior é avaliar a incapacidade laborativa, é 

claro que a incapacidade para a vida independente, outro item, 

fica difícil.  E nós que trabalhamos na área de portador de 
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deficiência, entendemos, por exemplo, o problema de crianças e 

adolescentes em relação à vida independente, não exatamente 

laborativa;  todas as pessoas acima de 35 anos, 40 anos, com 

deficiência, seguramente estão em um processo de exclusão de 

mercado de trabalho natural.  Dentro desses cortes, temos faixas 

etárias extremamente vulnerabilizadas, onde seguramente em uma 

política de assistência social, como é de interesse da Secretaria, 

essas pessoas deveriam estar sendo beneficiadas porque são grupos 

mais vulneráveis dentro do grupo vulnerável.  

Na Secretaria nos preocupamos que com o fato de que se 

de 1.000 pessoas que se dirigem ao posto, imaginando que terão 

direito ao benefício, 530 não têm direito — e seguramente não têm 

por um ponto, por dois pontos, três pontos ou coisa parecida —, 

elas estão muito à margem desse processo de exclusão.  Que 

acontece com essas pessoas?  Mandamos elas irem para casa?  São 

pessoas que já têm idade, que estão extremamente comprometidas e 

que as políticas sociais básicas não estão dando conta de atender.  

Enfim, é uma questão muito complicada. 

Por essa razão, entendemos que tanto o sistema de 

avaliação anterior, da equipe multiprofissional sem grandes 

referências, quanto a avaliação atual pela perícia médica, as duas 

podem cometer iguais erros:  uma, por ser muito ampla, a outra, 

por ser muito restrita.  Só será possível em um sistema mais 

completo de rede, onde se possa ser avaliado pela perícia e se 

tiver o pedido negado possa recorrer, e a regulamentação prever 

isso — é uma questão de pouca prática no fazer, mas até trouxe um 

resumo da regulamentação e posso deixar com vocês.  Ali se diz que 
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a perícia médica poderá requerer ou considerar os pareceres de 

outros profissionais. 

Eu acho que o usuário e as pessoas que defendem os 

usuários têm que fazer valer a regulamentação.  Eu não posso ter 

nenhuma dúvida de que, se o pedido de benefício em que acho que me 

enquadro, for negado, posso requerer revisão e utilizar o atestado 

de outros médicos, que são tão competentes quanto os médicos 

peritos. 

Os médicos peritos constituem o conjunto de pessoas que 

darão o aval final, mas profissionalmente, e queremos deixar claro 

isso, os outros médicos têm a função de estar falando sobre o 

mesmo assunto. 

A regulamentação já previa isso, até porque há pessoas 

em lugares em que não há perícia, essas pessoas não podem se 

locomover e a própria regulamentação prevê essa partilha de 

avaliação, por considerar a avaliação de incapacidade um dado 

extremamente complicado. 

O Conselheiro João Batista citou o caso da dor de 

garganta.  É claro que em nenhum país se daria incapacidade para 

uma atividade, consideraria a incapacidade para a vida 

independente e para o trabalho.  Não teríamos condições de fazer 

isso, mas seguramente uma pessoa que não tem uma perna e trabalha 

retirando borracha na Região Norte, certamente vai ser 

incapacitada.  Enquanto isso, uma pessoa cega pode ser advogado na 

cidade e não terá direito à incapacidade. 

Gostaria que vocês utilizassem algum instrumento para 

fazer um estudo melhor.  Não temos condições de fazer mudanças 

agora na legislação.  Todo o mundo sabe que o desejo de fazer 
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mudanças na legislação é de todos, mas não estamos encontrando 

espaços para fazer essas mudanças. 

Também queremos dizer que na regulamentação o assunto é 

muito complexo. Por mais que façamos uma regulamentação perfeita, 

se não tiver capacitação, uma rede de serviços, uma discussão 

sobre ela, ela vai falhar em algum ponto. 

Com relação à sugestão para o AVALIEMOS, sobre a 

pontuação que figura o tempo inteiro como uma sugestão de análise, 

queremos deixar claro que ao fazê-la contemplamos inúmeros 

aspectos da vida independente pura e simples, ou seja, 

adolescentes com Síndrome de Down tem um nível de independência de 

vida diária e contudo não são independentes enquanto pessoa. Daí 

uma frase que alguns médicos, alguns postos do INSS têm feito 

referência nos preocupa:  se a pessoa chegar aqui andando, eu não 

concedo a incapacidade.  Isso não é verdade, pois todas as pessoas 

com problemas mentais, com deficiências dessa ordem, trocam de 

roupa, andam de ônibus mas têm um alto nível de dependência.  

Essas questões estão pontuadas com pontuação máxima, que variam de 

zero a 6 pontos, no que diz respeito à dependência de terceiro, no 

que diz respeito à dependência para comer, a dependência para 

vestir, a escolaridade.  Enfim, há vários itens, que não são de 

ordem orgânica, que compõem essa pontuação.  Nós testamos várias 

vezes e esses pontos incluem muitas pessoas. 

Agora, nenhum instrumento isoladamente vai satisfazer 

essa questão.  A perícia médica deverá estar aberta a compor com 

outros profissionais, e os usuários e defensores de usuários 

deverão ter bem claro o que é esse benefício no meio de uma 

política global de assistência social. 
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A Secretaria tem inúmeras demandas.  Se havia 15 mil 

pedidos e baixaram para 7.000, alguma coisa aconteceu.  São 

milhares de pessoas à margem do processo, em situação tão grave 

quanto quem entrou no processo — nem sei de quem é a situação mais 

grave, se a de quem foi excluído ou a de quem foi incluído. 

Vamos continuar com o grupo de trabalho Secretaria, 

INSS, e gostaríamos que o Conselho colaborasse com esses estudos, 

porque este é um assunto não se encerra, uma vez que a capacitação 

tem de ser constante. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Vou tentar ser 

rápida, apesar de os assuntos levantados pelos Conselheiros 

merecerem uma análise mais profunda. 

Fala-se que a lista não é penalizante, mas na prática 

é.  Teoricamente, pode não ser penalizante, pode ter sido fruto da 

boa intenção das pessoas que a fizeram.  Entretanto, na prática é 

penalizante e isso é dito pelos usuários e pelas pessoas que 

trabalham com os usuários e pelas que estão na área-fim, 

principalmente. 

Também está havendo uma forma de organizar essas 

pessoas para que realmente só seja concedido o benefício a pessoas 

muito comprometidas.  Essa informação nos é passada diariamente, 

da ponta.  Se o pessoal do INSS e da SEAS é contra isso, devem se 

manifestar.   
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Essa questão de dedo cortado, de pé quebrado ser 

considerado incapacidade, provavelmente devem ser exceções que 

confirmam a regra.  Depois, não resolve matar a vaca para tirar o 

carrapato.  Tiremos o carrapato e deixemos a vaca viva!  

Em termos de encaminhamento, eu proporia duas 

resoluções do CNAS, e mais uma questão de encaminhamento.  

Proponho que as duas resoluções sejam votadas agora, com extrema 

prioridade. 

A primeira seria em defesa do Serviço Social do INSS, e 

o próprio Dr. Schubert destacou a extrema importância desse 

serviço para continuidade do INSS.  Não podemos mais ficar 

denunciando, como fizemos com relação aos Escritórios, sem tomar 

decisões.  Temos o dever de fazer essa resolução.   

O Dr. Schubert falou que tramitam vários projetos no 

Congresso sobre elevação de renda.  Proponho, assim, a segunda 

resolução: que o CNAS manifeste seu apoio aos projetos que elevam 

a renda para meio salário mínimo.  As duas Conferências que 

fizemos já lutaram por isso.  Inclusive já pedimos que fosse um 

salário mínimo, mas como o Dr. Gilson falou, agora estamos mais pé 

no chão e pedimos só 50% do salário mínimo.  Como há vários 

projetos nesse sentido, está na hora de o CNAS fazer uma resolução 

dizendo que este Conselho aprova os projetos que elevam a renda e 

mantém a idade do idoso em 65 anos para receber o benefício. 

Como estamos no Ano Internacional do Idoso, 

provavelmente teremos muitos parlamentares defendendo esse ponto. 

O terceiro encaminhamento é que INSS, SEAS e CNAS se 

unissem para fazer a revisão dessa lista.  Ela penaliza, é cruel 

e, como o Dr. Schubert falou, tem de ser revista. 
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Como a SEAS, Secretaria de Estado de Assistência 

Social, já teve seus escritórios extintos por decreto, sem maior 

análise para isso, ocasionando grandes transtornos nos Estados, eu 

sugeriria que houvesse uma proposta do CNAS no sentido de 

fortalecer o serviço social dentro da própria Secretaria de Estado 

da Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Infelizmente, tenho 

um compromisso agora e tenho de me retirar. 

Passo a palavra ao Dr. Schubert, para que responda as 

questões que lhe foram apresentadas. 

Peço à Conselheira Fátima que faça a redação das 

resoluções, conforme sua proposta, para serem votadas à tarde. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - São duas 

resoluções e duas propostas de encaminhamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Que serão votadas à 

tarde, porque as resoluções ainda não estão escritas e não temos 

condições de apreciar isso agora. 

Peço licença aos senhores para me retirar. 

Tem a palavra o Dr. Schubert. 

 

BALDUR OSCAR SCHUBERT - Respondendo primeiro ao 

Conselheiro Brito, ele apresentou uma série de aspectos que 

realmente refletem o estágio atual.   

Eu entendo que no caso da pessoa portadora de 

deficiência, nós assumimos — digamos — grande parte dos 
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deficientes de acordo com o que está estabelecido na legislação.  

Só que aí temos de lembrar o seguinte:  sempre vamos ter ingresso 

de pessoas portadoras de deficiência.  Primeiro, porque ao nascer 

há uma série de situações, por mais que se façam programas 

preventivos, que terão de ser acolhidas, desde o nascimento.  

Segundo, há uma epidemia de acidentes do país, mesmo que tenha 

havido diminuição do número de acidentes.  As pessoas se acidentam 

gravemente e ficam à margem, impossibilitadas não só para o 

trabalho como também para a vida diária.  Então, sempre vamos ter 

ingresso de pessoas portadoras de deficiência, repito. 

Obviamente, que aí há outro aspecto:  o corte do 

salário.  É um quarto de salário mínimo para menos, não é o quarto 

de salário mínimo, é menos de um quarto de salário mínimo.  Isso 

situa as pessoas em um nível de miserabilidade.  Aí, mesmo com 

esse nível de miserabilidade, temos mais de 850 mil pessoas, no 

país, recebendo esse benefício.  Para as famílias dessas pessoas, 

esse benefício é algo extraordinário.  Mas isso mostra a 

dificuldade que temos, em âmbito nacional, em função do próprio 

corte de renda. 

Nisso eu acho que a legislação foi inteligente:  

começou com o estrato mais baixo. Mas acho que devemos continuar 

os estudos para ver formas de quem sabe incorporar outros 

contingentes, que têm um estrato um pouco superior a este, mas que 

também, cá entre nós, têm dificuldades muito sérias, porque se 

agrega para essa família um esforço muito grande de manutenção 

dessas pessoas. 

Vocês, Conselheiros, e, no Ministério da Previdência, a 

Secretaria de Assistência Social têm as melhores condições de 
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fazer essas análises.  Com o que pudermos contribuir para isso, 

estamos inteiramente à disposição. 

No caso do idoso, foi observado que o boom ocorreu a 

partir de janeiro do ano passado, chegando até agosto/setembro do 

ano passado.  Depois, tendeu a declinar, porque assimilou grande 

parte daqueles que tinham 67, 68 e 69 anos.  O que vai acontecer é 

que vamos ter um grupo previsível, a cada ano, que vai ingressar 

com 67 anos.  Se a legislação voltar a ser de 65 anos, vamos ter 

de incorporar as pessoas com 65 e 66 anos, e vai ter outro boom, e 

depois se estabiliza e todos os que completarem 65 anos, com 

aquelas características, entram no sistema. 

Aí temos de estudar mais, pois creio que estamos 

estudando pouco.  Estamos estudando pouco e creio que hoje temos 

elementos para isso.  Há 4 anos, quando se estava pensando em 

implantar essas coisas, jogamos muito no escuro.  Hoje, temos 

dados no âmbito do país e de região.  E acho que os estamos usando 

muito pouco, para não dizer nada.  Valeria a pena buscarmos esses 

estudos regionais e nacionais.  Temos elementos muito bons que 

poderiam dar contribuição significativa para o aperfeiçoamento.  

Só temos 3 anos de implantação disso.  Obviamente, cometemos 

muitos erros pela própria imaturidade.   

A Deusina já chamou a atenção:  devemos estar errando 

por excesso e por falta.  A verdade, historicamente, mostra que é 

pendular:  saímos de um extremo para o outro.  Mas certamente a 

verdade não está nem em um extremo nem no outro, está muito mais 

em uma situação mais equilibrada, onde se possa valorizar os 

diferentes aspectos. 
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O Conselheiro João Batista, colega médico, chama a 

atenção para a importância do idoso dependente.  Ele está certo.  

Nós também temos de melhorar os nossos colegas médicos, que 

precisam entender melhor essa situação.  As escolas, obviamente, 

não abordaram esse assunto.  Eu me formei há 30 anos.  Dos 48 

colegas que se formaram em 1969, só um, que eu me recordo, optou 

por geriatria/gerontologia.  Hoje, certamente, nas escolas o 

número é bem superior a 0,5%, certamente serão 2%, ou 3%, porque a 

população está amadurecendo e temos de dar atenção a essa 

população. 

No Congresso de Serviço Social, em 1980, aqui em 

Brasília, eu chamava a atenção sobre a importância do tema, 

dizendo que éramos um país jovem, mas que devíamos nos lembrar que 

isso passa rápido.  Hoje, estamos preocupados, porque realmente 

está demandando muito e temos de buscar esforços integrados, não 

só do Governo, mas com a sociedade. 

Em relação a ampliar, os senhores sabem melhor que eu 

que sempre existem restrições do campo econômico.  E temos de 

sensibilizar essas áreas.   

No INSS, fizemos uma série de proposições para a SAS, e 

da SAS para a área econômica.  Mas sempre vamos encontrar 

dificuldades na área econômica.  Temos de convencê-los da 

importância desses investimentos.  E aí temos de fazer estudos de 

impacto econômico, coisa que também não estamos habituados a 

fazer. 

Quanto ao duplamente contemplado  — idoso e deficientes 

— temos dados sobre idosos e deficientes.  Temos esse cruzamento 

para saber quanto representa e tudo o mais. 
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A Fátima lembrou a segunda pessoa deficiente na 

família.  Pessoalmente, eu acho uma barbaridade não termos 

assumido isso.  É o fator exclusão.  Toda vez que ingressamos com 

a renda, exclui o segundo e o terceiro.  E lamentavelmente 

encontramos famílias que têm um segundo e um terceiro deficiente, 

ou até um idoso, ou um idoso e um deficiente.  Isso acaba 

excluindo. 

Vocês, como Conselheiros, podem trabalhar isso e 

sensibilizar principalmente a área econômica.  

A Rosângela chamava a atenção sobre a demanda.  Fizemos 

estudos iniciais, no INSS, no Serviço Social, nos meses de 

janeiro, fevereiro, março, abril, no início do processo.  O INSS é 

um executor, está muito voltado ao seu dia-a-dia, e ele estuda 

muito pouco.  Dizem que o INSS tem de executar e não estudar.  

Acho isso uma barbaridade.  Eu acho que o INSS tem de estudar mais 

também, e pode contribuir.  Está se colocando com muita clareza a 

importância de estudar a demanda.  Fizemos os estudos iniciais, 

que foram apresentados no Conselho, e divulgados.  Mas são estudos 

iniciais.  De lá para cá, passaram 3 anos.  O INSS tem muitos 

elementos, mas não estudos que nos possam dar determinados 

caminhos, certos rumos que são necessários. 

A Deusina falou com muita propriedade, pois participou 

desde o início desse processo, sobre problemas que temos.  Acho 

que devemos acompanhar esse processo e continuar trabalhando 

juntos.  Eu sinto que trabalhamos muito juntos no segundo semestre 

de 1995; em 1996 trabalhamos muito juntos.  Depois que o benefício 

começou a ser incorporado aos milhares, 300 mil no primeiro ano, 

parece que fizemos o que tínhamos a fazer.  Não.  Nós  — a 
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sociedade como um todo —, o INSS, a SAS, as organizações da 

sociedade parecem que pararam ao se atender a um grande volume.  

Depois, relaxamos.  Essa é a impressão que me dá.  Eu acho que 

temos de retomar e fazer estudos em conjunto.  Há entidades que 

podem nos apoiar, como a APAE, Montessori e outras, Pestalozzi, 

Conselhos de Idosos que podem contribuir muito. 

Hoje o Brasil é um país diferente, tem muitas 

organizações não-governamentais com trabalhos belíssimos.  Há 

universidades com ótimos trabalhos.  Em Santa Catarina, vi 

trabalhos bonitos em termos de terceira idade. 

Eu acho que não estamos sabendo aproveitar o potencial 

da sociedade — e me refiro à sociedade como um todo, organizações 

governamentais e não-governamentais.  Acho que estamos trabalhando 

muito sozinhos.  Temos de ter mais parcerias e entender que esse é 

o processo.  Temos de aprender muito.  Vamos errar muito, mas 

certamente vamos errar menos se trabalharmos em conjunto. 

Acho que o AVALIEMOS necessita ser, depois de três anos 

de experiência, reavaliado.  Cinqüenta por cento das situações, 

hoje, estão enquadradas em oligofrenia, esquizofrenia, síndromes 

mentais.  A Deusina chamava a atenção de que no AVALIEM, que se 

incorporou no AVALIEMOS, metade dos benefícios concedidos estão 

nesse campo. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - E necessariamente vai ter de 

acrescentar Alzheimer.  
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BALDUR OSCAR SCHUBERT - Mas não é o diagnóstico.  Se 

nós fizéssemos diagnóstico, estaríamos excluindo determinadas 

patologias.   

Com a forma de ampliar, buscou-se deixar de lado a 

patologia específica e atender à repercussão para incapacidade do 

trabalho e da vida diária, porque isso amplia a margem.  Se 

fizéssemos por diagnóstico, estaria muito mais restritivo.  Nós, 

médicos, trabalhamos fundamentalmente a doença por diagnóstico, 

para a terapêutica, porque fomos educados assim, e não nos fixamos 

na repercussão.  A repercussão no sentido de apoiar o indivíduo.  

Por isso, nós também temos de fazer nossa reciclagem, mas isso só 

acontece com o tempo. 

Eu digo, Fátima, que lamentavelmente não é tanta 

exceção.  Eu vi centenas, até milhares de casos que não se 

enquadravam.  Isso foi uma pena.  Eu até gostaria que tivesse sido 

a exceção.  Mas também concordo que devemos ter muito cuidado 

quando pegamos determinados casos e generalizamos.  É preciso 

muito cuidado, porque se erra por um lado e se erra por outro. 

Em relação aos projetos que a Fátima citou, temos de 

buscar formas em termos de aumentar a renda.  No caso do 

AVALIEMOS, temos de fazer uma revisão, e em conjunto.   

Eu apresentaria ao Conselho a nossa disposição, nossa 

disponibilidade de, em face de toda essa experiência desses três 

ano, não só reavaliarmos o conjunto, mas as partes também, e ver 

de que forma poderemos aperfeiçoar esse processo, que é muito 

importante. 

Acho que alcançamos um grande tento ao colocar 850 mil 

pessoas sob o guarda-chuva desse benefício.  Foi excelente.  Mas 
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será que não estamos eliminando pessoas que têm necessidades 

efetivas?  Essa é uma pergunta que tem de ser feita!  Também, será 

que não estamos abarcando pessoas que não necessariamente têm isso 

e inclusive conflitando? 

Acho que é preciso fazer essa depuração, para sermos 

justos, para poder conceder para aquele que efetivamente tenha 

necessidade.  Eu senti que a área econômica nos pressiona:  estão 

concedendo graciosamente, dizem eles.  Isso empana!  Isso é um 

argumento que é jogado para cima da nossa mesa e é difícil de 

refutarmos. 

Eu diria que temos de ter instrumentos, com critérios.  

Os critérios podem mudar, isso é outra história.  Mas temos de ter 

critérios e a capacidade de verificar a conformidade de acordo com 

os critérios subordinados à lei. 

A lei também tem de ser melhorada. 

Era isso que eu queria dizer aos senhores.   

Foi um privilégio estar com vocês esta manhã.  Na hora 

em que quiserem, eu venho aqui, e tenho o máximo interesse em 

participar desses encontros.  Mesmo que hoje não tenhamos mais uma 

coordenação especial para este benefício, eu, por razões 

históricas, sentimentais e afetivas, estou ligado a esse 

benefício, juntamente com os demais colegas.  Há algumas colegas, 

como a Vitória e a Deusina, entre outros, que iniciaram conosco 

esse processo e podem continuar.  Não nos devemos omitir, Vitória 

e Deusina.  Como somos da própria história desse assunto, temos de 

participar mais ativamente do aperfeiçoamento de uma abordagem 

mais adequada a esse benefício.  

Obrigado a todos pela paciência com que me ouviram. 
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Novamente, coloco-me inteiramente à disposição de 

vocês. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu tenho certeza 

disso. 

Como o Presidente não está, mais uma vez agradeço pela 

sua presença.  À tarde votaremos as medidas concretas. 

Como a pauta é muito grande, reiniciaremos os trabalhos 

às 14 horas. 

Está suspensa a reunião. 
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            MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Não estando 

presente o Dr. Gilson, fui incumbida de presidir a reunião até sua 

volta. 

 Na parte da manhã, ficaram pendentes algumas resoluções 

e decisões para serem aprovadas.  

 A primeira resolução refere-se ao serviço social no 

INSS. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Como ainda não há quorum, 

poderíamos iniciar pelos informes, pois isso não depende de 

deliberação.  No momento em que houver quorum, passamos a analisar 

as resoluções. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há um informe da 

Secretaria de Assistência Social, e foi indicada uma pessoa para 

fazer isso. 

 Há também um informe da Secretaria Executiva, que 

também não precisa de quorum. 

 Tem a palavra o Dr. Marcos. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - A única coisa que eu gostaria de 

informar é com relação à extinção dos Escritórios do CNAS nos 

Estados.  Sobre isso, o Dr. Gilson fez um memorando circular, 

comunicando oficialmente que, em função da extinção dos 

Escritórios da SEAS, as representações do CNAS também estariam 

extintas.   
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 Na mesma seqüência, eu fiz um memorando-circular 

orientando como eles deveriam proceder, até que ficassem 

totalmente extintos os Escritórios. 

 A preocupação da Conselheira Fátima é com relação aos 

servidores.  Pela Sra. Celina, tive a informação de que ela 

estaria negociando  com o Chefe de Gabinete da Secretaria a 

respeito do aproveitamento dos servidores.  Nesse memorando-

circular do Dr. Gilson, informamos que os servidores poderiam ser 

aproveitados ou nas Juntas de Recursos, que são a única 

representação do Ministério no Estado, ou nas universidades 

federais ou em outro órgão público que aceitasse o servidor.  Com 

relação aos Estados em que não havia nenhum servidor lotado no 

CNAS, mas vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, 

eles deveriam seguir as diretrizes adotadas por aquela Secretaria. 

 Pela informação da nossa Coordenadora Geral de Recursos 

Humanos, a Sra. Celina, soube que o assunto está bem encaminhado, 

os servidores já estão fazendo opção, e ela acredita que no mês de 

março estará tudo resolvido. 

 Nesse expediente a que me referi, colocamos que no 

próximo mês de abril deverá haver uma reunião no Conselho com os 

Secretários Estaduais ou com os presidentes dos Conselhos, para 

que possamos acertar quem irá representar o CNAS nos Estados, se 

os Conselhos ou se tudo ficaria ligado diretamente a Brasília. 

 Era o que tinha a dizer. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Este foi o 

informe do CNAS. 

 Há alguma questão a acrescentar?  (Pausa.) 
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 Eu gostaria que o CNAS ficasse atento à questão desses 

Escritórios e só com sua extinção total e a passagem dos 

servidores para outros órgãos é que teríamos posto fim aos 

escritórios.  Às vezes o servidor pode estar no escritório, e é 

preciso que acompanhemos todos os passos, assim como provavelmente 

a SEAS vai fazer com os escritórios da antiga SAS. 

 Meu tempo de presidência esgotou-se, pois o Presidente 

chegou e eu passo a palavra ele, comunicando-lhe apenas que 

estamos seguindo a pauta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já vi que minha 

ausência não será problema muito grande. 

 Desculpem-me, mas tive um compromisso e não pude estar 

a tempo de reiniciar os trabalhos as 14 horas.  Vejo que o 

Conselho resolveu o problema muito bem. 

 Dando continuidade à nossa pauta, deveríamos concluir o 

exame do item 5.  No entanto, o Dr. Marcelo nos informa que não 

pode permanecer por mais tempo aqui. 

 Vamos passar a palavra para o Dr. Marcelo, que tratará 

do item 6 da pauta:  Informe da SEAS. 

 

 MARCELO GARCIA - Boa-tarde, Conselheiros. 

 É um prazer estar aqui. 

 Cabe-me justificar a ausência da Dra. Wanda, que não 

está presente porque hoje se encerra a Assembléia Anual do BID, em 

Paris, e ela foi convidada a falar sobre trabalho com crianças e 

adolescentes.  Amanhã ela já estará na Secretaria. 
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 Eu fiz uma pauta de informes, especificamente sobre 

assuntos sobre os quais estamos respondendo mais consultas, tanto 

por telefone, como por fax ou chamadas. 

 Sobre os escritórios, eles estão em fase de transição.  

No momento atual, continuam funcionando regularmente nos Estados, 

e estão acontecendo, durante essas duas semanas, reuniões 

regionalizadas com os Secretários Estaduais.  Cada região está 

tendo reuniões específicas.  Hoje, por exemplo, a reunião é com os 

Secretários da Região Norte.  Essas reuniões são para esclarecer 

todos os pontos com os Secretários, para mostrar como vai ser esse 

processo e para que cada processo possa ter sua lógica própria e o 

seu momento próprio de transição.   

A partir de abril, em cada Estado serão formados 

comitês de transição.  Fazem parte desses comitês a SEAS, a 

Secretaria Estadual, o Conselho Estadual e um representante dos 

Municípios, ou do Fongemas ou da Frente dos Municípios.  Esse 

comitê define regionalmente qual o tempo específico que essa 

transição tem de durar e cuida de coisas específicas, como 

patrimônio, móveis, material de consumo, enfim, das questões 

específicas de cada Estado.   

Cada Estado estará discutindo, nesse comitê de 

transição, a especificidade do momento que tem de se dar à 

extinção final do Escritório.  Já temos certos indicativos que 

mostram que em alguns Escritórios isso ocorrerá em um mês;  em 

outros, isso levará de 4 a 5 meses. 

Vale registrar que estamos definindo recursos 

específicos para que cada Secretário possa montar sua estrutura de 

orquestração dos municípios.  Assim, o que ele vai precisar para 
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capacitação dos secretários, para o sistema de informação e de 

monitoramento, essas definições estão sendo feitas a partir de 

abril, com os comitês de transição. 

Temos certeza de que a transição está sendo muito boa, 

porque temos dez funcionários na equipe de transição que 

trabalhavam em Escritórios, que estão vindo apoiar todos os 

Estados nos comitês.  Então, temos gente de ponta, gente que 

trabalhava nos Escritórios assessorando os Estados nesse processo. 

Os Estados que apresentam mais dificuldades estão tendo 

apoios mais específicos.  Por exemplo, Rio de Janeiro tem apoio 

mais específico;  a Paraíba solicitou apoio mais concreto para 

esse momento de transição.   

O que pretendemos foi não uniformizar a extinção dos 

Escritórios, ou seja, chegar o dia 30 de abril e acabou.  Não é 

isso o que queremos, por isso cada Estado está tendo uma discussão 

específica para determinar o momento em que isso ocorrerá. 

Sobre os funcionários, como o Dr. Marcos falou, todos 

eles optaram pelo órgão federal que querem ir e esta opção está 

sendo respeitada.  Até 30 de abril, os funcionários estarão 

lotados no novo órgão, já estarão redistribuídos, mas sua 

apresentação ao novo órgão se dará quando o trabalho de transição 

no Estado terminar.  Asseguramos, entretanto, que eles estariam 

com sua situação funcional resolvida, para não ficar com mais essa 

preocupação e isso não interferisse no trabalho de transição. 

Quase todas as relações já chegaram.  Já estamos 

trabalhando nas portarias, juntamente com a Celina, e nas 

redistribuições e até 30 de abril acreditamos que todos os 
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funcionários já estarão redistribuídos.  Repito, só se 

apresentarão, no entanto, quando o comitê de transição terminar. 

Outro informe é que no dia 10 de março começou-se a 

pagar o mês de fevereiro.  Ainda temos cinco Estados com problemas 

de CND, mas estamos trabalhando com eles para ver como superar o 

problema.  Os outros Estados todos receberam o mês de fevereiro.  

Hoje, está sendo paga toda rede de abrigo. 

Sobre informes específicos, creio que são estes. 

Em relação às reuniões regionalizadas com Secretários, 

serão seis.  Na segunda-feira passada foi a Região Sul;  hoje, 

quarta-feira, Região Norte; sexta-feira a Região Sudeste, na 

semana que vem, a Região Nordeste I e Nordeste II e Centro-Oeste.  

No dia 5 abril, os comitês de transição começam a funcionar nos 

Estados. 

Coloco-me à disposição dos Conselheiros para responder 

a qualquer questão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Registramos a 

presença do Deputado Federal do PT do Rio Grande do Sul, Valdeci 

de Oliveira.  Bem-vindo à nossa reunião, Deputado.  Registro 

também a presença dos representantes do Hospital de Caridade 

Doutor Astrogildo de Azevedo, do Rio Grande do Sul, já conhecidos 

nossos. 

 Pela ordem, passo a palavra à Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quanto à questão 

dos Escritórios, eu me espanto, porque na reunião com os chefes de 

escritórios foi tomada uma deliberação.  Parece-me que todos os 
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servidores estavam apoiando que os Escritórios fossem extintos de 

forma unificada.  

 Ao serem extintos os Escritórios, sabíamos que haveria 

uma queda na Assistência Social — todos sabiam disso e temos de 

assumir o ônus das coisas que fazemos.  Então, que não fossem 

alguns Escritórios deixados para trás. 

 Depois fiquei sabendo que isso tinha sido aceito.  Se 

não foi aceito, acho lamentável, porque era um dos desejos dos 

servidores.  Apesar de o país ter diferenças, os problemas são 

quase semelhantes na maioria das vezes — aparentemente diferentes, 

mas na essência semelhantes. 

 Outra questão que considero importante é que no Informe 

da Secretaria de Estado da Assistência Social o CNAS havia 

colocado duas questões que não foram abordadas.  Eu apresentaria 

uma terceira, que considero extremamente importante e que merece 

urgente resposta da SEAS. 

 Primeiro, a publicação da Política Nacional de 

Assistência Social e da NOB.  Eu acho que já passou do tempo, do 

tempo do tempo.  Não há mais tempo, é preciso que seja publicada 

hoje. 

 O segundo ponto se refere às Comissões Bipartite e 

Tripartite. Como está isso, até para que possamos acompanhar esse 

processo de transição, porque ele não será tão fácil, pela 

situação em que se encontram hoje os Estados e municípios, e como 

estaríamos acompanhando a questão com as comissões bipartite e 

tripartites, que acho que vão dar melhores condições a esse 

processo de transição. 



 84 de 193 

 A terceira questão é a que diz respeito ao GT de 

capacitação de gestores.  A Dra. Wanda disse que a formação dos 

gestores, dos conselheiros etc. era importante.  A formação dos 

gestores cabe muito mais à SEAS.  Sobre os conselheiros, mais ao 

CNAS. 

 Já tínhamos um grupo de trabalho formado pela SAS  — 

atual SEAS — e CNAS para encaminhar essa questão.  Nós gostaríamos 

que o grupo fosse reativado imediatamente, que esse grupo voltasse 

a funcionar, para tratarmos do assunto, porque isso também 

facilita o processo de descentralização. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - No início da sessão, quando 

aprovamos a ata, levantamos a preocupação quanto ao projeto de lei 

do Governador José Ignácio Ferreira, que extinguia, ou pelo menos 

dava poder a ele de extinguir, o Conselho Estadual.  Já estamos 

sabendo que o Conselho Estadual do Espírito Santo tem toda a 

razão, porque os conselhos estão sendo extintos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não são os 

Conselhos, são os Escritórios. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Só os Escritórios?  Não são os 

Conselhos, mas os escritórios do CNAS. 

 Então, está fora de questão minha colocação.  Não há 

nenhum problema quanto à extinção dos escritórios, porque essa é 

uma medida administrativa.  Com a descentralização da ação social, 

não poderíamos prescindir, de maneira alguma, dessa estrutura. 

  



 85 de 193 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela Bertoldo. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Minhas colocações têm a 

ver exatamente com a publicação da Política e da NOB, e também com 

relação à constituição dos comitês de transição. 

 O Marcelo falou que os comitês serão compostos por 

representantes do Fongemas ou da Representação dos Municípios, da 

SEAS e da Secretaria Estadual. 

 Com relação ao Fongemas ou Representação dos 

Municípios, eu gostaria de indagar se não seria possível os dois 

comporem o comitê.   

 No Maranhão, com certeza, a Federação dos Municípios 

vai querer participar e o Fongemas também vai querer participar.  

E como vamos encaminhar essa questão? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Dr. 

Marcelo. 

 

 MARCELO GARCIA - Rosângela, na verdade, estamos 

pensando no Cogemas ou na Frente de Municípios.  No Rio de Janeiro 

chama-se Frente dos Municípios...  

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - E no Maranhão é Federação 

dos Municípios. 

 

 MARCELO GARCIA - Na verdade, na Frente dos Secretários.  

Na realidade, é um representante dos Secretários Municipais de 
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Assistência Social ou de Desenvolvimento Social, ou de Ação 

Comunitária ou coisa parecida.  É nessa representação que estamos 

pensando e também de um representante do conselho estadual.  Esses 

quatro representantes definem o modelo de transição do Escritório. 

 Sobre o Espírito Santo, já tivemos muitos contatos com 

a D. Maria Helena Ferreira, e eu irei pessoalmente ao Espírito 

Santo para negociar a questão dos conselhos, da Secretaria e do 

controle social.  Estamos conseguindo resgatar essa parte, que 

creio que era muito mais um problema de pouca informação.   

 Sobre o GT de Capacitação, podemos marcar hoje a data 

da reunião do Grupo de Trabalho.  Se quiser, marque a data hoje 

com a Diretoria de Capacitação da SEAS, para começar a 

sistematizar a proposta para conselheiros municipais e estaduais.  

É só dizer a data que organizamos a reunião. 

 Quanto aos Escritórios, eu fui bem claro: a  única 

questão que eu não vou fechar com os chefes de Escritórios é que a 

transição vai se encerrar conjuntamente nos vinte e sete Estados 

da Federação, porque não temos a nitidez de como está a situação 

nos diversos Estados.  No desenho de discussão com os Secretários, 

deu para perceber claramente que o Mato Grosso do Sul, por 

exemplo, precisa de um mês; o Rio Grande do Sul precisa de 40 

dias, mas a Paraíba talvez precise de 4 ou 5 meses.  Temos de ter 

sensibilidade para ver que cada Estado precisa de um certo tempo, 

em razão de questões específicas.  Alguns comitês, assim, vão 

terminar antes de outros. 

 Hoje de manhã, conversei com o Ministro Waldeck sobre a 

questão da Política, da NOB e das Comissões Bipartite e 

Tripartite.  Ele disse que as portarias já estão prontas, mas 
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estamos precisando dos próximos dias  — e ele até disse que era o 

ministro de um samba de uma nota só nesses próximos 5 dias — para 

recomposição do orçamento.  Então, estamos concentrados, nesses 5 

dias, na recomposição do orçamento, o que não significa que as 

duas coisas não vão estar acontecendo:  a publicação da NOB e da 

Política.  Repito:  as portarias de publicação já estão prontas, 

mas esta semana, especificamente, todo nosso trabalho está na 

recomposição e na discussão do orçamento, em alguns encontros para 

conseguirmos dar conta disso o mais rápido possível.  Na próxima 

reunião ordinária do Conselho, essas questões com certeza já 

estarão encaminhadas. 

 No que diz respeito às Comissões Bipartites e 

Tripartites, tenho uma dúvida:  para as comissões começarem a 

funcionar, a NOB e a Política não precisam estar publicadas? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por isso que eu 

falei que era para anteontem de anteontem. 

 

 MARCELO GARCIA - Sem dúvida. 

 O Mato Grosso do Sul me disse que eles já vão convocar 

a Comissão Bipartite.  Eles estão fazendo isso antes da 

publicação.  Até perguntei se eles tinham legitimidade para isso.  

Do ponto de vista legal, talvez não funcione tanto.  Mas as 

portarias já estão prontas e estamos avançando para que elas sejam 

publicadas o mais rápido possível. 

 No que se refere à filantropia, esta semana seguramos a 

discussão, para poder só focar a questão do orçamento.  Então, 



 88 de 193 

estamos fazendo um esforço consolidado para a recomposição do 

orçamento.  Mas as portarias estão todas prontas, repito. 

 Assim que a história estiver definida, comprometo-me a 

informar o Marcos, para que saia imediatamente a comunicação para 

os Conselheiros. 

 Se algum Conselheiro tiver mais alguma questão sobre a 

Secretaria, estou apto a responder. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO - Você disse que a tarefa número um de 

vocês, tanto no Ministério como na Secretaria, é recompor o 

orçamento.  Pergunto:  vocês vão recompor o orçamento da parcela 

de dezembro mais os 30% deste ano, ou só o orçamento deste ano?  

Sabemos que essa questão tem criado um problema muito grande. Está 

todo o mundo buzinando por causa do dinheiro de dezembro, bem como 

devido ao corte, pois está pipocando em todo o país o fato da 

diminuição de atendimento. 

 

 MARCELO GARCIA - O Ministro Waldeck Ornélas assumiu 

essa tarefa, e, na ausência da Secretária, tenho vivenciado de 

perto com ele esses três dias de trabalho.  Essa tarefa é a pauta 

nº 1 dele.  Com certeza, está na pauta dezembro, janeiro, 

fevereiro e março.  O Ministro está lutando por essa questão.  

Agora, neste momento, não posso dizer que isso será resolvido 

amanhã, daqui a 5 dias, 10 dias.  Com certeza, posso dizer que o 

Ministro Waldeck Ornélas, a Secretária Wanda Engel e a equipe da 

Secretaria estão enfrentando esse problema no dia-a-dia, para que 

possamos ter uma excelente notícia nos próximos 5, 10 ou 20 dias.  
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Empenhados nós estamos, e estamos ampliando todas as negociações 

possíveis. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Havia uma solicitação dos 

representantes da sociedade civil do Comitê do Ano Internacional 

do Idoso para que a Secretária pudesse comparecer às reuniões. 

 

 MARCELO GARCIA - Que dia é a reunião? 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - A reunião está marcada para 

15 de abril, quinta-feira.  Reunião do Comitê Governamental do Ano 

Internacional do Idoso. 

 

 MARCELO GARCIA - Normalmente, nas quintas e sextas-

feiras a Secretária tem viajado com a Secretaria itinerante, o que 

tem trazido muitos resultados, porque ela discute localmente as 

potencialidades de cada Estado.  Sei que, na semana anterior, ela 

esteve no Rio Grande do Norte. A semana que você fala é a do 

Fonseas — dia 15 de abril ela estará em Curitiba com os 

Secretários Estaduais.  Se puderem antecipar ou adiar a data, 

comprometemo-nos a ela estar presente, pois conseguiremos agendar.  

Nos dias 15 e 16 de abril será a reunião dos Secretários 

Estaduais, em Curitiba, o que inviabiliza a presença dela em outra 

reunião.   

 Quem está coordenando é a Jurilsa.  Se o comitê 

autorizar, podemos negociar uma data que seja antes da realização 

da reunião do Fonseas e possa garantir a presença da Secretária na 
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reunião do Comitê sem nenhum problema, pois ela está empenhada 

nessa questão. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Gostaríamos de conversar com 

ela algumas coisas. 

 

 MARCELO GARCIA - O comitê pode solicitar audiência com 

a Secretária a hora que quiser.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Cumprido o ponto nº 

6 da pauta, retornamos ao item 5:  constituição de GT para rever o 

Regimento Interno do CNAS, ponto que deixamos para que as 

comissões indicassem representantes. 

 Quem presidirá o GT deverá ser a Coordenadora da 

Comissão de Normas, porque é assunto interno.  Contaremos com o 

Dr. Marcos Maia para nos dar assessoria nessa revisão. 

 Quais os representantes da Comissão de Política e da 

Comissão de Financiamento?  (Pausa.) 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estava 

propondo que fosse o José Carlos ou eu.  Como ele não pode, 

concordou que fosse eu. 

 Será uma revisão rápida, não é? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem que fazer 

adaptação dos textos para nosso novo rito. 
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 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Da Comissão de Política, 

sugerimos a Tânia. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Por eu estar envolvida com 

esse outro trabalho, indico a Dora, pela Comissão de Normas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, foram 

escolhidos a Fátima, a Tânia e a Dora.  O Secretário-Executivo 

será o Dr. Marcos Maia. 

 Com isso fechamos o item 5.2. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Havendo quorum, 

eu proponho que sejam lidas as resoluções decorrentes da exposição 

do Dr. Schubert. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para isso será 

preciso um certo tempo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que 

sejam lidas agora, porque estão prontas, senão poderemos perder o 

quorum.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos a presença de 

um deputado federal e dos representantes do Hospital de Santa 

Maria.  Posso garantir que o voto do Conselheiro Cláudio a 

respeito desse item é coisa rápida.  Portanto, não será como da 

vez anterior, com todas aquelas discussões.  Assim, fecharíamos o 



 92 de 193 

item 5 e não seguraríamos o Deputado, que certamente tem 

compromissos no Congresso. 

 Tenho a impressão de que podemos passar imediatamente 

ao julgamento do Voto do Conselheiro. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estava 

refletindo as aspirações de alguns conselheiros, não só a minha. 

Posso lê-las rapidamente.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos de tomar uma 

decisão. Se a senhora insiste, teremos de colocar em votação que 

ponto vamos discutir.   

 Estou sensibilizado pela presença de pessoas de fora, 

no momento em que as coisas são simples de resolver.  Se fosse um 

processo grande como da outra vez, estaria certo, mas não é. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mesmo sem 

consultar os outros... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Creio que o seu 

assunto vai exigir debate, não será uma coisa que iremos resolver 

rapidamente.   

 O outro ponto é mais simples. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Não vai haver 

debate porque já foi decidido.  Mas se tiver debate, debateremos. 

 Retiro meu pedido em razão da presença de pessoas de 

fora. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É uma atenção que o 

Conselho deve dar aos nossos visitantes. 

 O rito para este ponto de pauta seria o seguinte:  como 

o Conselheiro Cláudio Lottenberg pediu vista do processo, ele deve 

apresentar seu voto.   

Estão presentes os representantes da entidade, mas não 

está o do Ministério Público. 

Consulto os representantes da entidade se desejam fazer 

alguma comunicação especial, ou mesmo se o Deputado quer se 

manifestar.  (Pausa.) 

Então, passo a palavra ao Conselheiro Cláudio. 

 

CLÁUDIO LOTTENBERG - Acho que é mais sábio. 

Parecer após análise do processo n° 44.006.003427/97-54 

do Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo. 

A Conselheira Relatora do presente processo, em seu 

voto prolatado na última reunião deste Conselho, realizada no dia 

24 de fevereiro próximo passado, sugere o cancelamento do  

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do Hospital de 

Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo em decorrência da possível 

distribuição de resultados e realização de "parcerias entre 

entidades de fins filantrópicos e empresas que perseguem o lucro". 

O questionamento realizado refere-se à organização de 

clínicas particulares dentro do âmbito  do Hospital, dentro das 

quais haveria a participação de médicos que simultaneamente ocupam 

funções diretivas institucionais e funções profissionais médicas.  
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Referente a este elemento, posso dizer que o ato do 

exercício profissional, enquanto médicos, não se contrapõe à 

legislação que veda apenas remuneração de sócios em razão de 

competências estatutárias, o que evidentemente não é o caso.  

Certamente, um dos maiores desafios empresariais, 

particularmente na área de serviços, é o estabelecimento de uma 

política clara de custeio. Assim, toda a base de cálculo e 

dimensionamento de repasses para prestadores de serviços fica 

absolutamente comprometida, uma vez que o relatório apresentado 

não é claro no sentido de demonstrar quanto custa este serviço, 

por quanto é vendido e quanto afere de resultado tanto para o 

Hospital quanto para o médico que o realiza.  

Todas as inserções passíveis de discussão e observadas 

dentro da documentação podem ser reais mas, dentro de uma prática 

administrativa, muitas vezes traduzem uma política de custeio 

interna que viabiliza o serviço tanto no sentido contábil quanto 

funcional. 

Muito mais real seria traduzir estes dados para uma 

realidade de preço de mercado, e, aí sim, poderia ficar clara 

alguma discrepância ou distorção a favor de algum beneficiário 

que, pelos dados expostos, Srs. Conselheiros, não são 

transparentes. 

Sabe-se muito bem que uma das maiores dificuldades 

existentes no marco legal brasileiro é fruto de uma disfunção 

institucional, em que um sistema tributário confiscatório absorve 

simplesmente 30% de nosso Produto Interno Bruto, de forma 

complexa, nebulosa e quase impenetrável. Este mesmo sistema 

favorece uma forte litigiosidade, favorecendo a fiscalização a uma 
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série de arbitrariedades. Nós, antes mesmo de nossa qualidade de 

conselheiros, temos que exercer o papel que possa colaborar e 

assegurar uma clareza de normas capaz de tornar acessível projetos 

para a população e não contribuir para o aumento da burocracia 

penalizante e muitas vezes sem o menor senso de justiça, pois se 

afasta daquilo que é possível realizar.  

A cumulatividade de tributos, fruto de uma trajetória 

do Estado, a meu ver, contraria na prática o próprio artigo 3º da 

Constituição, pois estas medidas acabam nos afastando da 

edificação de uma sociedade justa, livre e solidária em que a 

erradicação da pobreza perde para os interesses de uma 

burocratização excessiva, de alto custo financeiro, de um Estado 

absolutamente caro e ineficiente. 

Este absurdo faz com que uma verdadeira ginástica de 

ordem administrativa seja criada para tornar possível o exercício 

das atividades não desta instituição em questão, mas de várias 

outras que desejam se manter vivas.  

Volto ao mencionado acima em que afirmava que as 

práticas, a meu ver, são válidas por razão de sobrevivência e que 

o modulador  deveria ser o mercado, fator que nos permite aferir 

discrepâncias e distorções.  

Contrariamente ao exposto no voto da Conselheira 

Angela, a entidade lucrativa, desde que seja conveniente à 

administração pública e a uma entidade sem fins lucrativos com 

fins públicos, pode representar um ganho em redução de custo e em 

qualidade, favorecendo o consumidor final.  

A prática de parcerias, comum dentro do processo de 

avanço e modernização das práticas comerciais, não pode e não 
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deve, a meu ver, deixar de ser um instrumento útil também para os 

menos favorecidos.  

Nesse sentido, voto divergentemente do entendimento da 

nobre Conselheira Relatora, opinando e sugerindo aos ilustres 

Conselheiros deste Colegiado pela manutenção do Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos do Hospital de Caridade Doutor 

Astrogildo de Azevedo. 

É o meu voto, Sr. Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos abrir a 

palavra aos presentes. 

 Resumidamente, eu gostaria de dizer que, na última 

reunião, a Conselheira Ângela apresentou o seu voto pela cassação 

do certificado do Hospital Astrogildo.  A alegação resumia-se 

basicamente na condenação de uma prática, desenvolvida pelo 

hospital, de terceirização dos seus serviços, uma vez que, com 

isso, estaria desviando o seu trabalho para entidades que teriam 

fins lucrativos, configurando-se um desvio da concepção de 

entidade filantrópica.   

 O Conselheiro Cláudio apresenta, então, o seu voto, 

considerando que, para a administração pública e para as entidades 

que atuam com fins públicos, não há impedimento legal para esse 

tipo de procedimento, desde que seja conveniente do ponto de vista 

de qualidade e de preço para a administração. 

Essa é a questão encaminhada pelo Conselheiro Cláudio, 

afora os outros comentários feitos no voto.  Este Conselho precisa 

deliberar sobre o assunto, pois também vai servir como um tipo de 

jurisprudência neste Conselho. 



 97 de 193 

Se algum Conselheiro quiser se manifestar sobre o voto 

do Conselheiro Cláudio, a favor ou contra, a palavra está 

franqueada.  Se não houver nenhum encaminhamento, vamos colocar o 

voto em votação. 

Com a palavra a Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Tenho uma dúvida e gostaria de 

me dirigir tanto para a Conselheira Ângela quanto para o 

Conselheiro Cláudio, que analisaram o processo. 

Levantei uma questão na outra reunião, pois, para mim, 

é importante ter claro o que representa o atendimento gratuito. A 

entidade presta atendimento? Quem são os beneficiários?  Como está 

sendo feito esse atendimento?  Para mim, é fundamental essa 

informação. 

Eu gostaria de pedir a quem analisou o processo que 

desse um parecer sobre o atendimento ao público-alvo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro Piola 

está inscrito. 

Há uma solicitação do advogado do hospital para que 

possa se pronunciar.  

Vamos ouvir o Conselheiro Piola e, depois, passaremos a 

palavra ao Dr. Luiz Vicente Dutra.  

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Inicialmente peço desculpas 

por não estar acompanhando especificamente esse projeto, uma vez 

que estou chegando a este Conselho agora, em substituição ao 

Anoildo. Por isso, não estive presente na reunião anterior. 
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Eu gostaria de fazer algumas considerações gerais, que 

considero importante serem levadas em conta - não sei se o foram - 

quando da análise do processo. 

Na concessão do certificado de filantropia, a discussão 

- posso estar errado - foi feita em função da remuneração, ou não, 

de pessoas do hospital.  

Eu queria, também, tratar de um outro ângulo da questão 

que, parece-me, foi colocado. Hoje, um hospital, para ser 

considerado de fins filantrópicos ou de utilidade pública, tem que 

estar a serviço do SUS - Sistema Único de Saúde.   Algumas regras 

estabelecem um percentual de leitos que devem ser colocados à 

disposição do Sistema Único de Saúde. Parece-me que a argumentação 

de que atende gratuitamente não existe mais hoje.  Pelo SUS, todos 

os cidadãos brasileiros têm de ser atendidos e o Governo tem que 

pagar. Pode-se argumentar que o pagamento é baixo, que não atende 

aos custos, mas não existe mais atendimento gratuito.  Pode ser 

cobrado do SUS. O Estado tem a responsabilidade de prover esse 

atendimento.  Evidentemente, muitos hospitais alegam que existe um 

corte no número de autorizações, que o número das AIHs 

apresentadas é maior que o das AIHs aprovadas.   Esse seria um 

atendimento a mais que não foi remunerado e, por isso, 

significaria um atendimento gratuito.  Essa é outra questão. 

O fundamental é que o hospital está no SUS. Quanto de 

sua capacidade é colocada à disposição do SUS?  Não existe seleção 

de clientela dentro desse hospital, ou seja, o atendimento é 

igual, seja SUS, seja de outros convênios.  Está havendo exigência 

de alguma co-participação do usuário, quando é atendido pelo SUS?  
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Para mim, essas são as coisas básicas que devem ser levadas em 

conta.  

Essas questões têm de ser analisadas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, essas 

questões não constavam como objeções no processo. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - São questões que, se eu fosse 

analisar, também levaria em conta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Boa-tarde. 

Eu gostaria de pedir desculpas por ter chegado 

atrasada. Eu teria que estar aqui na hora em que o Conselheiro 

Cláudio proferiu o relatório.  Desde às 13 horas eu estava 

atendendo a algumas pessoas, a pedido do Ministro, e não pude 

chegar antes. 

Com relação às ponderações do Conselheiro Piola a 

respeito do SUS, eu queria dizer que a questão do SUS não foi 

observada por mim neste processo. Primeiramente, à época em que 

foi feita a representação não existia a exigência, que está em 

vigor hoje, pelo Decreto n.º 2.536, com relação ao atendimento do 

SUS. Por isso, não se analisou essa questão.  Ou a entidade fazia 

os 60% de oferta ao SUS ou teria 20% de gratuidade.  Isso foi 

verificado. 
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Basicamente, analisou-se a remuneração dos sócios.  A 

Consultoria Jurídica, em seus pareceres, tem se pronunciado no 

seguinte sentido: um sócio, a menos da sua função como 

administrador da entidade, pode ser remunerado pelos seus serviços 

profissionais.  

Seria o Parecer n.º 639/96, segundo informação do 

Secretário.  Conheço esse parecer.  

Por força disso, foi feita a análise.   

Não há nenhuma denúncia de que o hospital estaria 

cobrando “por fora” das pessoas que estavam sendo atendidas pelo 

SUS.  Não há nada disso no processo. 

É interessante que observemos os fatos à luz do que 

está no processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Dr. 

Vicente Dutra.  

 

LUIZ VICENTE DUTRA - Não vou tomar o tempo dos 

senhores, porque a defesa já foi apresentada na última reunião. 

Essa questão que a ilustre Conselheira Rosângela 

aborda, eu também a abordaria, se fosse Conselheiro.  Isso é 

fundamental. Embora não conste, é uma questão formal de defesa e 

de denúncia, porque a denúncia que foi feita não se refere à 

gratuidade.  Quem fez o levantamento entendeu que essa parte está 

sendo atendida, porque, senão, também denunciaria isso. 

Tenho dados muito interessantes, para confortar os 

senhores, a respeito dessa questão de gratuidade.  O Hospital 

Astrogildo de Azevedo, no ano de 1998, teve um faturamento geral 
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de 18 milhões. Há parecer da auditoria independente CVM. Depois os 

senhores vão receber um relatório com esse parecer.  Em 

gratuidade, houve 3 milhões e 700 mil. Portanto, mais que os 20%.  

Está sobrando atendimento.  Essa nova estrutura organizacional do 

hospital favorecia exatamente o seu cliente.   

Tenho aqui uma relação - mostrada aos senhores na 

reunião anterior - de 508 títulos de fornecedores do hospitais.  O 

hospital pagou absolutamente tudo.  Mais do que isso: aumentou o 

número de clientes atendidos. 

Temos aqui um depoimento, que será distribuído aos 

senhores, do Lar da Vovó, de Santa Maria.  O Lar da Vovó é a maior 

entidade de atendimento ao idoso em todo o Brasil.  Talvez os 

técnicos de assistência social possam confirmar esse dado.  Eu 

conheço essa instituição.  São 700 idosos.   Se não for a maior, é 

uma das grandes instituições.  Em Santa Maria, todos os idosos são 

atendidos graciosamente pelo Hospital Astrogildo Azevedo.  O 

velhinho adoece e está sendo atendido pelo Hospital Astrogildo de 

Azevedo.  

Atendemos, também, ao pessoal da APAE. Enfim, não há 

qualquer denúncia com relação ao atendimento gratuito, porque isso 

está mais do que provado e reconhecido.  

Contamos com a presença do Deputado, que veio  

exatamente para dar o seu testemunho. É um hospital que cumpre 

essa parte. Não é um hospital só de Santa Maria. É um hospital 

regional e é um hospital de excelência em neurocirurgia, em 

oftalmologia - especialidade do Dr. Cláudio. 
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CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - O melhor oftalmologista está 

em São Paulo. 

 

LUIZ VICENTE DUTRA - O Hospital Astrogildo de Azevedo é 

um hospital de referência, pelo menos na região, em oftalmologia, 

oncologia e neurocirurgia. 

Respondendo à Conselheira Rosângela, tenho a informar 

que o hospital atende, com sobra, à questão da gratuidade. Não há 

nenhuma referência sobre isso na denúncia.  

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu gostaria de pedir um 

esclarecimento. 

Havia um promotor presente na outra reunião.  Na 

exposição ele disse que algumas pessoas não eram atendidas, que 

dentro da ambulância era feita triagem de quem seria atendido ou 

não.  Por isso estou trazendo novamente essas questões.  Parece-me 

que alguém teria escrito uma carta, dizendo que o hospital não 

havia atendido.  

Perguntei para a Ângela e para o Cláudio se havia 

alguma coisa, porque o promotor verbalizou isso em sua exposição 

de motivos.  

 

LUIZ VICENTE DUTRA - Quanto àquela senhora que ele 

apresentou, temos aqui o prontuário dela. Ela foi atendida, apenas 

não ficou internada.  Ela achou que deveria ficar internada; a 

família achou que aquela senhora deveria ficar internada.  
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Com todo o respeito que tenho ao jornalismo - tenho um 

irmão que é um grande jornalista no Rio Grande do Sul -, mas o 

repórter sempre gosta de pegar a notícia.  

O hospital atender a nove mil pessoas por mês. Se 

houvesse 50 casos iguais àquele, ainda seria um hospital de 

excelência.  Quem de nós, pagando, já não teve queixas amargas 

quanto a um hospital? A relação paciente/médico/hospital é muito 

sensível.   

Foi um caso. Aquela senhora foi atendida, e muito bem.  

Temos o prontuário.  Não temos um óbito, absolutamente nada, nessa 

parte de atendimento médico. 

Está presente o diretor-técnico. Fizemos questão de 

trazê-lo, porque, se houvesse algum problema nessa parte, ele 

poderia responder.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pergunto ao 

Conselheiro Cláudio se gostaria de fazer uso da palavra. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Eu queria responder a um 

questionamento da Rosângela. 

No final da reunião, antes que fosse colocado em 

votação, achei que o mínimo que deveríamos fazer era ler e ver o 

que realmente estava sendo colocado dentro do processo.  

Não quero entrar no teor da lei, porque a lei não é bem 

assim em termos de atender ou não ao SUS.  Tente internar alguém, 

pelo SUS, no INCOR, em São Paulo. É ridículo!  Muito, muito 

fácil!...  De vez em quando falamos certas coisas que não condizem 
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com a realidade.  Estamos distante da realidade dos fatos, de como 

eles acontecem. 

A nossa discussão é para procurarmos ser o mais justo 

possíveis. 

Tive o cuidado de ler o processo com calma.  Um dos 

questionamentos era com relação à parceria com a iniciativa 

privada, no sentido de viabilizar a existência de algum tipo de 

serviço.  Sabemos muito bem que, hoje em dia, quando se contrata 

alguém, e se dá uma participação sobre aquilo que está realizando, 

o salário passa a ser absolutamente ridículo frente à 

responsabilidade dele. 

Contratar empresas, realizar parcerias ou instituir 

cooperativas são formas modernas de aprimorar o modelo 

administrativo.  Tomei o cuidado de analisar. Isso, de fato, foi 

realizado. 

Outra questão era a coexistência, isto, receber 

dinheiro por uma função administrativa, o que não era o caso.  São 

sócios que eventualmente têm uma função profissional. 

Essa questão de pacientes neglicenciados ou atendimento 

de SUS não constava das considerações da promotoria.   

Pedi vista do processo por dúvidas que nasceram, como 

essas que estão tendo nesse momento, e tomei o cuidado de checá-

las.  Realmente não existe um questionamento sobre isso. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Eu gostaria de mais um 

esclarecimento. 

Peço desculpas pelo desconhecimento que eu tinha de 

todo o processo.  Eu achava que esse hospital poderia ou não ter 
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convênio com o SUS e ter o certificado de filantropia.  Não sei 

se, no caso específico, tem ou não tem.  Se ele tem, aplicam-se 

todas as considerações que fiz; se não tem, a questão é outra.  

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - A promotoria não colocava 

isso. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - O hospital tem 

certificado, tinha isenção do INSS.  Tentaram cassar e o Conselho 

manteve.  Hoje ele está voltando.  

Conselheiro Piola, na época da representação, ele não 

era obrigado a ter. Era obrigado a cumprir 20% de gratuidade ou 

60% de oferta.  Em termos legais, estava correto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Guilhermino. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, entendo que estamos 

lidando com um caso concreto que não é uma exceção. Pelo 

contrário, é uma realidade, em serviços de saúde e em hospitais, a 

imperiosa necessidade de terceirizar serviços, principalmente os 

de equipamentos caríssimos.  Seria muito difícil um hospital ter 

todos os serviços.   

Ao invés de ter um pronunciamento criticando a atitude 

desse hospital, quero elogiar essa administração. Parceria e 

terceirização é um caminho para viabilizar atendimentos 

especializados e caríssimos para a clientela da ponta.   
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Quanto a haver reclamações sobre um hospital, que tem 

um atendimento grande, eu diria que toda entidade que hoje estiver 

servindo ao público está sujeita a reclamações. Isso pode 

acontecer.  

Se a alternativa, na época do processo, poderia ser o 

atendimento de 20% em gratuidade, estaremos fazendo justiça em 

votar com o parecer do Conselheiro, porque o hospital atendeu 

acima dos 20%, segundo o cálculo rápido que fiz aqui.  De 18 

milhões, 3,7 milhões representam um pouco mais que 20%. Portanto, 

atendeu à exigência. 

Sobre o aspecto de membros da direção participarem 

dessa terceirização de serviços, essa é uma questão que pode e 

precisa ser lembrada.  Às vezes, há distinção entre o que o médico 

cobra, enquanto profissional, e aquilo que cobra pelo equipamento 

que tem. Há umas nuances na área da medicina. O médico pode estar 

cobrando pelo serviço do equipamento que usa e não por ser um 

profissional de saúde, prestando serviço. 

Estamos com fatos concretos.  O hospital, pelas 

informações que recebi e pelo número de atendimentos de 

gratuidades, deve continuar merecendo o certificado, ainda mais 

com essa informação de que, agora, toda essa clientela que era 

atendida gratuitamente passa a ser atendida via SUS.  Enquadra da 

mesma forma e segue prestando serviços a toda população de Santa  

Maria e do Rio Grande do Sul. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro João Batista, que também é médico. 
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JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Sr. Presidente, como o senhor 

mesmo disse em suas explicações, estamos criando jurisprudência 

para a análise de alguns processos, estamos julgando a questão de 

parceria.   Não vamos entrar no mérito daquilo que não estiver 

relacionado no processo, como é o caso citado pelo Conselheiro 

Piola. Acredito que todos concordamos, mas não constava da 

relatoria. 

Quanto à parceria, estamos na nossa 59ª Reunião 

Ordinária e está lá: substitutivo do plenário ao Projeto de Lei 

n.º 4.690, que foi referendado e publicado no dia 3 de março de 

1999, que institui o termo legal de parceria para organizações da 

sociedade civil de interesse público.  Ora, as organizações da 

sociedade civil de interesse público já têm uma legislação que diz 

que podem fazer parcerias.  Creio que outras instituições, até por 

uma questão de sobrevivência - e na área hospitalar as coisas 

correm dessa maneira -, se votarmos contra possivelmente vamos 

inviabilizar, nas cidades com menos de 50 mil habitantes, quase 

todos os hospitais.  Todos eles, tenho certeza absoluta, fazem 

parcerias com laboratórios, serviços de radiologia e outros 

serviços.  Abriríamos um precedente muito grave para a área de 

saúde deste país. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar à 

votação do voto do relator, Conselheiro Cláudio, que pediu vista 

do projeto. 

Vamos fazer a votação nominal para facilitar a apuração 

do resultado. Farei a chamada dos Conselheiros, que irão 

manifestar os seus votos. 
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Vamos começar pelo Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Voto a favor 

do parecer do Conselheiro Cláudio. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO - A favor do parecer. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Eu devo me abster, porque não 

acompanhei toda a discussão. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Voto com o parecer, Sr. Presidente. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Considerando o conteúdo 

da denúncia e as informações que foram apresentadas hoje à tarde, 

voto a favor do parecer do Conselheiro Cláudio. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A favor do parecer do 

Conselheiro. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu me abstenho. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Favorável ao parecer do Conselheiro 

Cláudio. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Favorável ao 

parecer do Conselheiro Cláudio. 
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ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Favorável ao parecer do 

Conselheiro Cláudio. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Favorável ao parecer do 

Conselheiro Cláudio. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Favorável ao parecer do 

Conselheiro Cláudio. 

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Favorável. 

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - Favorável ao parecer do 

Cláudio. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Considerando que 

meu voto também é favorável, o parecer do Conselheiro Cláudio fica 

aprovado. Houve treze votos a favor e duas abstenções. 

O Deputado gostaria de fazer algum pronunciamento?  

Com a palavra o Deputado Valdecir. 

 

VALDECI DE OLIVEIRA - Srs. Conselheiros, sou de Santa 

Maria e vim acompanhar a tramitação desse processo. 

Sou do PT e fui, por oito anos, vereador naquela 

cidade. Tive uma postura de fiscalização duríssima em relação ao 

Hospital de Caridade.  Por muitas vezes, tivemos debates muitos 

profundos. É importante resgatar que nos últimos cinco, seis anos 

o hospital tem contribuído enormemente para minorar as 

dificuldades da saúde do país inteiro, as quais conhecemos. 
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Agora, inclusive, com o novo Governo do Estado, há uma 

proposta para que se retome o atendimento do SUS. O assunto já 

está na delegacia. O pessoal tem feito um trabalho grande.  O que 

foi feito aqui é muito importante.  Se houvesse qualquer coisa em 

contrário, estaríamos aqui para debater contrariamente.  

A decisão é exatamente nesse sentido, sem dizer que, se 

há outros problemas e não os conhecemos, não vamos avalizá-los. 

Santa Maria tem a ganhar com isso.  Sabemos a que a situação da 

área de Saúde está muito difícil no país inteiro.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradecemos ao 

Deputado Federal pela presença. 

 

LUIZ VICENTE DUTRA - Eu gostaria de destacar que a Sra. 

Míriam, que está secretariando a reunião, nasceu no Hospital 

Astrogildo de Azevedo.  Está bela e faceira.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria ao 

Secretário-Executivo que acompanhasse os representantes do 

hospital. 

Conselheiros, encerramos o item 6.  

Recebi uma correspondência da Conselheira Tânia 

informando que não poderia estar presente.   

Temos, também, correspondência da Federação Brasileira 

de Cegos indicando o Sr. Carlos Ajur Cardoso Costa para 

representante. 
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Há, também, uma justificativa de ausência do 

Conselheiro Emerson José Osório Pimentel Leal.  Estamos, hoje, sem 

o titular e sem o suplente dos municípios. 

Com a palavra a Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Gilson, eu queria 

propor que retomássemos a proposta de duas resoluções.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Faremos isso agora.  

Voltaremos, então, ao item 4.   

Para os itens 7, 8 e 9, já temos os relatórios, que 

todos devem ter visto.  Quanto ao item 4, ainda não tivemos 

conhecimento das resoluções, as quais a Conselheira Fátima 

comprometeu-se a redigir.   

Quantas são as resoluções, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - São três 

resoluções e quatro encaminhamentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima para ler as resoluções e os encaminhamentos a 

respeito de tópico da nossa pauta, que era o informe do Dr. 

Schubert. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou ler a 

resolução sobre o serviço social no INSS.  

“Resolve: 
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I. Defender a continuidade do serviço social do INSS 

por entender a sua grande importância para os destinatários da 

Previdência Social no país.   

II. Solidarizar-se com os segmentos da população 

destinatária dos serviços/benefícios previdenciários na luta pela 

continuidade do serviço social do INSS. 

III. Contribuir com o fortalecimento da luta dos 

servidores da área do serviço social pela sua não-extinção. 

IV. Por fim, colocar que um serviço quase centenário 

não seja descaracterizado sem um processo democrático de avaliação 

de sua existência. Pelo contrário, os que conhecem a história do 

serviço social do INSS estão juntos pela sua efetiva continuidade, 

aperfeiçoamento e fortalecimento.” 

Esta resolução seria encaminhada ao Ministro da 

Previdência e Assistência Social, ao Presidente do INSS, aos 

Parlamentares e à população.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar à 

segunda resolução.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não vamos votar?  

A segunda resolução trata de um problema totalmente diferente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira 

entende que seria melhor votarmos?  Alguns Conselheiros não vieram 

na parte da manhã. 

Por favor, Conselheira, leia a segunda resolução. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Resolve 

fortalecer as emendas parlamentares que tramitam no Congresso.   

I. Pelo aumento da renda per capita como critério de 

concessão do benefício de prestação continuada para meio salário 

mínimo. 

II. Manter a idade do idoso em 65 anos, conforme a 

LOAS.” 

Essa resolução seria para o Ministro da Previdência, 

para Parlamentares e para a população.  Quando falo em 

“população”, seriam os nossos pares, Conselhos etc.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Terceira resolução, 

por favor. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Resolve: 

Instituir um GT que, em conjunto com o INSS e a 

Secretaria de Estado de Assistência Social, avaliará e proporá 

mudanças nos instrumentos operacionais utilizados para concessão 

do BPC.” 

O próprio Dr. Schubert concorda que esses instrumentos 

inviabilizam que vários beneficiários consigam o benefício de 

prestação continuada.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Poderia repetir o 

texto, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Instituir um 

grupo de trabalho que, em conjunto com o INSS e Secretaria de 
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Estado da Assistência Social, avaliará e proporá mudanças nos 

instrumentos operacionais utilizados para concessão de benefício 

de prestação continuada.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com participação do 

CNAS? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É o CNAS que vai 

instituir.  Podemos acrescentar: com membros do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos aos 

encaminhamentos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Fortalecer o 

serviço social da Secretaria de Estado de Assistência Social, 

viabilizando reforçá-la, já que se enfraqueceu com a extinção dos 

escritórios estaduais.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Serviço social? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É. Fortalecer o 

serviço social da Secretaria de Estado de Assistência Social, hoje 

enfraquecido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Que serviço social 

é este? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Existe um serviço 

social dentro da Secretaria de Estado de Assistência Social.   

Você não sabia? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não seria dentro do 

INSS? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Existe, também, 

na Secretaria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Foi extinto? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não foi extinto.  

Não estamos falando em extinção; estamos pedindo que esse serviço 

seja fortalecido. 

Estamos nos referindo ao serviço social da Secretaria 

de Estado de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso é uma 

resolução, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. É uma 

proposta.  Temos que analisar como encaminhar essa proposta. 

As resoluções referem-se ao INSS, ao BPC e ao grupo de 

trabalho do benefício de prestação continuada. 

Vou esclarecer.  Sempre ouvimos as pessoas nas 

conferências, fazemos perguntas e as pessoas respondem. E nunca 
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tiramos pontos importantes, aos quais devemos estar alertas a fim 

de acompanharmos.  

Portanto, estaríamos apresentando esses pontos. 

“Fortalecer o serviço social da Secretaria de Estado de 

Assistência Social, viabilizando reforçá-la, já que se enfraqueceu 

com a extinção dos escritórios.” 

Vou passar para a segunda proposta. 

“Avaliar a demanda dos destinatários para os benefícios 

de prestação continuada.” 

Essa questão é extremamente importante e, inclusive, 

foi abordada pela Conselheira Rosângela, da ABONG. 

Terceira proposta:  

“Treinamento nas pontas, evitando incorreções mas 

viabilizando que o benefício seja concedido a quem dele 

necessite.” 

Sempre se diz que é incorreção dar para quem está com o 

dedo quebrado.  E as incorreções?  

Quarta proposta: “Que o benefício não conste da renda 

familiar”. 

Várias pessoas já se expressaram nesse sentido. O 

próprio Dr. Schubert acha que realmente benefício não é renda.  

São esses os pontos que destacamos como importantes, 

além das três resoluções. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, esses 

quatro pontos seriam transformados em quê? Por exemplo, benefício 

não é renda. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Benefício não é 

renda.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso está na lei.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não.  Não está na 

lei que o benefício não deve constar da renda familiar, meu amigo.  

Quando um recebe o benefício, mesmo que o outro precise não 

recebe.  Onde está na lei? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A nossa legislação 

diz que não se pode acumular benefícios. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim.  Eu não 

posso acumular dois benefícios. Agora, a minha irmã, o meu filho e 

o meu pai...  Isso não consta em lei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você não está 

querendo que o BPC não conste da renda familiar, mas que o BPC 

seja individual. Isso é diferente. Ele entra na renda, claro que 

entra.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - São duas coisas.  

Ele é, realmente, individual.   Eu não recebo pela família, recebo 

por mim. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se houver dois 

idosos na mesma família, os dois recebem.  Você quer que o BPC 

seja individual, e não que não conste da renda familiar.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Como disse o 

Cláudio, não vamos discutir coisas que não existem. 

Por exemplo, tenho pai e mãe idosos e três filhos 

deficientes.  Se o meu pai recebe, o dinheiro dele entra renda 

renda familiar e inviabiliza que minha mãe e meus três filhos 

deficientes recebam.  Isso é uma penalização. 

O próprio Dr. Schubert falou que benefício não é renda. 

O próprio nome já está dizendo: benefício.  Ele não consta da 

renda, não deve incidir na renda.  

Uma pessoa que tem três filhos deficientes e pais 

idosos irá receber só 100 reais... Tenham a santa paciência.  

Se ganhar 500 reais, não fica bem, não. Ainda vai viver 

como miserável.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou querendo 

esclarecer a proposta da Conselheira Fátima. A proposta é que o 

benefício seja atribuído a quem dele necessite, independente de 

estar integrando a renda familiar.  É isso que está sendo 

proposto. 

Não tem jeito ele não constar da renda, porque o 

critério para concessão é que a renda seja inferior a um quarto de 

salário mínimo.  Se não incluir o benefício na renda, não há 

nenhum critério. Você está querendo que ele seja excluído da 

contagem da renda total da família. 
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Com isso, está querendo dizer que todo cidadão que 

tiver direito a um benefício de prestação continuada deveria 

receber.  Por exemplo, um deficiente tem direito de acordo com o 

acróstico e você acha que a questão da renda está de fora.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é isso, 

Gilson.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é o critério? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O critério é um 

quarto de salário mínimo. 

Eles têm um quarto de salário mínimo, sem benefício. 

Com os “bicos” que fazem, com o que conseguem arrecadar, não 

chegam a um quarto de salário mínimo.   Dentro da casa - que 

provavelmente não é casa, é um buraco -, há dois idosos e três 

pessoas portadoras de deficiências, inclusive profundos, que 

realmente têm vida vegetativa. Digamos que isso exista, e existe 

aos milhares.  Dos cinco, escolhe-se um para receber.  Então, vai 

haver um salário mínimo para todos os cinco.   

Queremos, então, que o benefício de prestação 

continuada não seja considerado renda para exemplos como esse.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso é complicado, 

porque o critério está na LOAS.  

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Gilson, a renda 

continua sendo o critério. Na hora em que se aplica o benefício, 

ele não entra para somar a renda.  Vamos supor que ele ganhe 100 
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reais.  O benefício não vai se somar a esses 100. A renda continua 

sendo os 100.  Renda é o critério. O benefício não é somado à 

renda.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ele não vai 

receber dois benefícios.  

A lei é clara: o benefício não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou 

de outro regime, salvo o da assistência médica. Portanto, fica 

claro que uma pessoa não pode ter dois benefícios.  Não está dito 

aqui que o meu irmão, filho ou pai, não pode ter outro. 

Gilson, concordo com a proposta, a não ser que você 

descubra algo na lei.  Além de ter participado da elaboração dessa 

lei, eu a leio freqüentemente.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Benefício de 

prestação continuada. 

“O benefício é concedido ao idoso e à pessoa portadora 

de deficiência que não possuem meios de prover a própria 

manutenção nem tê-la provida por sua família.” 

O § 3º diz o seguinte: “Considera-se incapaz de prover 

a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto de salário 

mínimo”.   

Isso aqui não contradiz o fato de que não se pode ter 

mais do que um benefício na família.  Agora, não está escrito em 

lugar nenhum que o benefício não é incluído na renda. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas também não 

diz que pode ser incluído. 

Quero até dizer que não somos nós que estamos propondo. 

O Dr. Schubert chamou a atenção para isso.  Esse assunto já havia 

sido tratado na I Conferência.   O CNAS já teve várias discussões 

sobre isso, várias pessoas se manifestaram sobre isso.  Hoje, o 

Dr. Schubert manifestou-se claramente sobre isso, pois realmente é 

uma penalização.  Estamos querendo reativar o assunto. 

Está surgindo uma proposta - com a qual concordo: a de 

o assunto ser aprofundado pela Comissão de Política.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não há nenhuma 

proposta concreta sobre isso.  Estamos com uma intenção.   A 

intenção, em si, pode ser boa.  Só que não há uma formulação. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, passo o 

assunto para as Comissões de Política e de Normas aprofundarem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos por partes.  

O Conselho está de acordo em discutir mais ou podemos 

dar esse encaminhamento sugerido pela Conselheira Fátima, ou seja, 

ir para a Comissão de Normas?  

Estão de acordo? (Pausa.) 

Estando a decisão tomada por unanimidade, vamos 

encaminhá-la.  O item 4 está resolvido. 

Treinamento nas pontas.  

Qual é, objetivamente, o problema, Conselheira? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou dizer qual é 

o problema.  

Deve ter constado da última ata que tem havido 

treinamento, no INSS, onde se ensina que é para fechar o máximo 

possível a concessão do benefício de prestação continuada.  Várias 

pessoas que estão na ponta, no INSS, têm feito denúncias e alguns 

Conselhos Estaduais também estão levantando essa questão. Até pedi 

que mandassem por escrito. 

Então, que o treinamento seja feito para que as pessoas 

do INSS entendam que benefício de prestação continuada é dado a 

pessoas miseráveis e que, portanto, esses critérios não podem ser 

utilizados para prejudicar os beneficiários.  Tem que haver 

treinamento para não se prejudicar e para não conceder a quem não 

merece.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu acho que não há 

nenhuma posição em contrário a isso, porque é um treinamento de 

pessoas.  Não sei qual seria o esquema que proporíamos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que esse 

treinamento seja feito com o treinamento entre CNAS e SEAS, que o 

Marcelo vai reativar.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No grupo de 

trabalho? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para Conselheiros e 

gestores da Assistência Social. 

Só que o INSS está fora da SEAS.  Não sei como poderia 

ser encaixado. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estão todos 

dentro de um mesmo Ministério. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Poderia ser uma 

recomendação. 

Com a palavra a Conselheira Rosângela.   

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Eu gostaria de fazer uma 

complementação, pois hoje ficou bem claro, por parte do Dr. 

Schubert. No início da implantação desse benefício, ele percebia 

que estavam todos juntos e que, após a implantação, com os anos, 

cada um ficou para um lado - SEAS para um lado e INSS para o 

outro.  Ele falou claramente que precisamos estar juntos novamente 

em tudo; avaliar e discutir.   

Essa proposta de treinamento é satisfatória. Vamos 

fazer juntos.    

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica a recomendação 

do CNAS ao INSS. 

Avaliar demandas para o BPC. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Dr. Schubert 

aceitou que seja feita uma avaliação da demanda dos destinatários 
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para esse tipo de benefício.  Isso não existe.  Ele considera 

necessário fazer essa avaliação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria feito pelo 

INSS? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim. 

Seria uma recomendação. Nós, do CNAS, devemos estar 

alertas e acompanhar para saber se está sendo feita mesmo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Alguém tem alguma 

posição em contrário?  (Pausa.) 

Vamos passar para a recomendação seguinte.  

Serviço social da SEAS.  Há uma proposta de que esse 

serviço seja fortalecido. 

Há alguma coisa em contrário? 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Não posso me manifestar porque 

não sei qual é o objetivo.  Eu gostaria que fosse explicado. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Secretária de 

Assistência Social só existe, agora, em nível nacional. O serviço 

social, dentro dela, inclusive com pessoas da área da Assistência 

Social, está esvaziado, foi se esvaziando progressivamente, com a 

extinção da LBA. Depois, com a criação da Secretaria, muitos se 

aposentaram, saíram, outros foram redistribuídos por necessidade 

do Governo ou por vontade própria.  Por fim, ficou um serviço 

social debilitado.  
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Solicitamos que esse serviço social seja fortalecido. 

Ele não foi extinto.  É a entidade que vai tratar da assistência 

social no país.   

Se alguém dissesse que a Saúde deveria fortalecer o 

quadro de profissionais da área da Saúde, eu estaria de acordo.   

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Fortalecer o quadro é 

contratar pessoas? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não.  Por 

exemplo, treinar pessoas, qualificá-las.  

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Não estou entendendo o que é, 

dentro da Secretaria, o serviço de assistência social.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Talvez a 

Conselheira Albamaria possa explicar. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - O serviço social tem uma 

função dentro da Secretaria?  Não estou entendendo qual é a 

função. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira 

Albamaria, poderia explicar? 

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - O que a Fátima está 

dizendo é que o número de profissionais da área de assistência 

social está diminuindo.  Ela está pedindo que essa área da 
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Secretária seja fortalecida nas três esferas de Governo, não só na 

esfera federal.  Estamos com um quadro pequeno.  Já que é uma 

Secretaria que dita a política pública de Assistência Social, o 

quadro de assistentes sociais, pedagogos e psicólogos teria de ser 

reforçado.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É isso, Conselheira 

Fátima? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Claro que é. 

Tanto é que sugeri que fosse viabilizado.  Os escritórios foram 

extintos e muita gente da área não está mais na Secretaria.  Eu, 

por exemplo, não estou mais na Secretaria.  É uma grande perda 

para a Secretaria.  (Risos.) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira, 

sendo funcionária pública, não está fora.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou fora da 

Secretaria de Assistência Social, fui para o INSS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Continuo com uma dúvida.   

Tínhamos, antes, os escritórios nos Estados.  Seria uma 

proposta para que fosse colocada alguma coisa no lugar? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É mais ou menos 

isso. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Então, é algo que se deve 

discutir melhor. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é para pôr no 

lugar dos escritórios. 

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - A área de Assistência 

Social tem uma formação própria.   Assim como hospitais exigem 

auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, a Assistência 

Social tem graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, 

essa área tem que ser respeitada e ouvida.  

É essa a nossa proposta.  Uma política pública de 

Assistência Social no país não é feita por leigos, é feita com uma 

caracterização profissional. Queremos credibilidade e respeito à 

política pública de Assistência Social e ao profissional da área 

de Assistência Social.  É isso o que a Fátima está propondo, e 

considero correto.   

Não se leva um leigo para fazer uma cirurgia em 

qualquer área da Saúde; não se leva um assistente social para 

fazer uma cirurgia médica.  É incompatível.  A nossa proposta é um 

reforço da área profissional do técnico de serviço social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa proposta seria 

dirigida a quem? 
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A primeira foi para uma comissão; a segunda, para o 

INSS. E a terceira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que seja 

para o Ministro, para a Secretária de Assistência Social, para os 

Secretários de Estado e para Conselhos.   

Nunca devemos esquecer que toda a nossa correspondência 

deve ir para os Conselhos.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria um ofício 

encaminhado a essas autoridades no sentido de que fortaleçam a 

área de Assistência Social.  

Alguém continua sem se sentir esclarecido? (Pausa.) 

Se alguém não estiver de acordo com essa recomendação 

pode se manifestar.  

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Entendo que, com essa 

recomendação, não estamos querendo influir nas questões 

administrativas do Ministério. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não.  Seria uma 

recomendação para o fortalecimento da classe. 

A Conselheira Fátima é uma militante antiga da área.  

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Eu queria dizer que 

não é só a Conselheira Fátima. 

A Fátima está expressando uma preocupação dos vários 

Conselheiros com as mudanças que vêm ocorrendo na SEAS. 
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ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Exatamente. Ela está 

sendo porta-voz. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aliás, eu havia 

dito no começo que essas idéias não estão surgindo da minha 

cabeça, porque não sou um cérebro brilhante, sou um cérebro 

normal. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar para 

as três resoluções.  

A primeira resolução é sobre um GT, formado por INSS, 

SEAS e CNAS, para reestudar os instrumentos de avaliação do BPC.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou ler a nova 

redação. 

“Instituir o grupo de trabalho, com membros do CNAS, 

INSS e Secretaria de Estado de Assistência Social, que avaliará e 

proporá mudanças nos instrumentos operacionais utilizados para 

concessão do BPC.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão. 

Não há nenhuma recomendação específica.  Trata-se da 

constituição de um grupo de trabalho para estudar os instrumentos 

que vêm sendo há muito tempo criticados e discutidos. 

Aliás, eu gostaria de dizer que há houve uma 

manifestação de abertura do INSS nesse sentido.  Fizemos uma 
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reunião com o INSS para discutir o BPC e fomos convocados para 

rever decretos.  Esse assunto vem de há muito tempo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Dr. Schubert 

falou a respeito.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou com uma 

dúvida: o CNAS pode constituir um GT com participação de outros 

órgãos?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O CNAS vai propor 

a criação desse GT.  Pelo jeito, o Dr. Schubert está de acordo.  

Só faltaria a SEAS, mas tenho certeza de que não vai se furtar a 

isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria uma resolução 

ou uma deliberação nossa?  Criaríamos o GT e convidaríamos o INSS 

e a SEAS para participar dele? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Frente às 

questões colocadas pelo CNAS com relação aos problemas que estão 

existindo no BPC, o CNAS resolve. Já discutimos esse assunto em 

três reuniões. Li sobre esse assunto em três atas.  Seria, 

realmente, uma resolução. Proporíamos a instituição de um GT. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tenho uma dúvida: o 

CNAS pode propor GT com órgãos externos?  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pode. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, mas quem vai 

implementar? 

 

GUILHERMINO CUNHA - Ele pode instituir o grupo de 

trabalho e convidar outras pessoas.  Mesmo que os outros não 

venham a aderir, o grupo de trabalho funciona. O CNAS quer isso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O senhor foi 

brilhante.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa resolução 

seria para criar um grupo de trabalho do BPC dentro do CNAS. 

Pergunto se algum Conselheiro não é favorável à criação 

desse GT. (Pausa.) 

É uma providência administrativa nossa criar um grupo 

de trabalho para estudar um assunto que é de interesse da área da 

Assistência Social.  

Em votação a resolução. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovada.   

Ainda há mais duas resoluções.  Vamos analisar, agora, 

a que trata da extinção do serviço social do INSS. O que significa 

isso?  Estamos nos manifestando contra uma providência 

administrava do INSS?  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Assim como saíram 

umas medidas, que conseguimos modificar, com relação à Assistência 

Social e à extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social, por 

exemplo, também está havendo a possibilidade da extinção do 

serviço social do INSS.  Claro que é uma medida administrativa.  

Não podemos tomar posições com relação a determinadas medidas. 

Inclusive, quando da extinção do escritório estadual, telefonei 

para várias pessoas que me pediram para falar no plenário do CNAS, 

porque o CNAS seria ouvido. O CNAS deve ser ouvido, sim, assim 

como a sociedade.  É o que estamos propondo aqui. 

O Dr. Schubert, hoje, tomou uma posição de defesa do 

serviço social, dizendo que era fundamental para o andamento do 

INSS.  Por que nós discutimos, dizendo que não deveriam ter sido 

extintos os escritórios da SEAS, mas não tiramos nenhuma 

resolução? No caso do INSS, é um serviço que já tem mais de 

cinqüenta anos.  

Nós tratamos da Assistência Social, responsável pelos 

serviços de ação continuada, pela reabilitação profissional e por 

várias questões que dizem respeito a benefícios da Previdência, e 

a sociedade está se movimentando.  Acabei de dizer que vi 

quinhentas folhas com assinaturas de usuários da Previdência 

pedindo que não seja extinto.  A sociedade está se manifestando 

sobre isso? O CNAS vai se omitir de tomar um posicionamento?  

Seria uma omissão das mais sérias. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, por 

favor, leia a resolução. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Defender a 

continuidade do serviço social do INSS por entender sua extrema 

importância... 

Os governantes considerarão essa proposta do CNAS ou 

não.  Agora, não podemos nos omitir. 

Vou ler. 

“Resolve: 

I. Defender a continuidade do serviço social do INSS 

por entender a sua grande importância para os destinatários da 

Previdência Social do país. 

II.  Solidarizar-se com os segmentos da população 

destinatária dos serviços/benefícios previdenciários na luta pela 

continuidade do serviço social do INSS. 

III. Contribuir com a luta dos servidores da área de 

serviço social do INSS pela sua não-extinção. 

IV. Por fim, colocar que um serviço quase 

cinqüentenário não seja descaracterizado sem nenhum processo 

democrático de avaliação de sua existência. Pelo contrário, os que 

conhecem a história do serviço social do INSS estão juntos pela 

sua efetiva continuidade, aperfeiçoamento e fortalecimento.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela Paz. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Concordo com a 

resolução, mas precisa ficar clara a natureza da resolução. Ela é 

diferente da anterior. Na resolução anterior, estávamos dando um 

encaminhamento concreto, ou seja, a constituição de um grupo de 
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trabalho para analisar uma questão operacional que tem de ser 

revista.  Esta resolução lembra-me um pouco a resolução que 

tiramos na reunião do Conselho em Belém.  É muito mais uma 

manifestação pública do Conselho sobre uma situação.   

Talvez eu não fizesse o texto dividido em tópicos, 

porque não são encaminhamentos. Por exemplo, contribuir como? Não 

estamos dizendo.  Fátima, poderíamos fazer uma redação no sentido 

de apresentar as preocupações do CNAS, a relevância do serviço.  

Seria uma moção, uma manifestação pública do CNAS posicionando-se 

com relação à defesa e à importância desse serviço. Não seria uma 

resolução administrativa.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Na linha do que a 

Rosângela estava falando, principalmente do ponto de vista da 

posição de Conselheiros representantes do Governo, eu consideraria 

importante, primeiro, conhecer o projeto de restruturação e em que 

ponto se fala da extinção.  Eu não o conheço.  Eu gostaria de 

tomar conhecimento, antes de fazer uma resolução contra um projeto 

da própria administração. 

Para nós, Conselheiros do Governo, considero um pouco 

preocupante, especialmente no meu caso, pois sou diretamente 

ligada ao órgão.  Seria importante conhecermos o projeto até para 

sabermos quais são os objetivos.  Muitas vezes pretende-se uma 

reformulação, e não uma extinção. Então, antes de qualquer coisa, 
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poderíamos fazer perguntas e questionamentos.  Talvez pudéssemos 

solicitar o projeto para tomarmos conhecimento. 

Essa seria a minha preocupação neste momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Eu estava falando que iria me 

abster, mas concordo com a posição da Conselheira Ângela.  

Poderíamos conhecer o projeto antes de fazermos a proposta. 

Precisamos conhecer, também, qual é a opinião do MPAS.  Ouvimos, 

com todo o respeito, a posição do Dr. Schubert.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há pouco tempo, a 

Conselheira Wanda veio aqui e disse que os escritórios iriam ser 

extintos.  A Conselheira Sônia perguntou: “Quanto tempo você vai 

dar ao CNAS para discutir a extinção dos escritórios?” 

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Perguntei outra coisa. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se não perguntou, 

eu perguntei. O CNAS vai discutir esse assunto?  Ela disse que o 

CNAS teria o tempo que quisesse para discutir.  Agora, a proposta 

de extinção já vai sair amanhã.  Ou seja, não tínhamos condições 

de discutir coisa nenhuma.   
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Agora é a mesma coisa: a proposta de extinção está para 

sair na próxima semana.  Próxima semana é depois de depois de 

amanhã.  Não vamos ter condições de discutir.  Se tivéssemos 

discutido antes, poderíamos ter feito outra redação, mas foi dito 

que se deixasse para depois.   

Acho que este Conselho tem uma responsabilidade muito 

importante.  O que ele vai discutir depois?  Lamentar a extinção 

do serviço social do INSS?  Sinceramente, recuso-me a vir à 

reunião para lamentar uma coisa, que poderíamos ter, pelo menos, 

tomado uma posição anterior.  Estamos  sendo pegos depois dos 

acontecimentos.  Ou este Conselho começa a se posicionar antes de 

os acontecimentos se realizarem ou seremos meros administradores 

de coisas que já existiram.  

É esse o apelo que faço ao CNAS.   

Vamos estudar.  Está aí a questão levantada.  A 

extinção do CNAS já passou, foi discutida pelo Parlamento, pessoas 

foram contra, foi retirada e está sendo colocada novamente. Não 

estudou o assunto quem não quis estudar.  Com certeza, ele vai ser 

extinto. Os usuários não estão esperando por isso, já estão 

mandando propostas de não-extinção. Os servidores já estão se 

reunindo e propondo a não-extinção. 

Por que nós, CNAS, iluminados, vamos ter que passar 

muito tempo estudando para dar uma resposta?  Não há condições. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 

 



 137 de 193 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Ouvi o que a 

Conselheira Fátima falou e concordo com ela.   

Resta-me, entretanto, uma dúvida. Não poderíamos nos 

posicionar - aí concordo com a Conselheira Ângela - sobre uma 

pauta que não existe, ou seja, não temos o projeto.  

Entretanto, o Conselho Nacional não pode ficar calado 

diante de algo iminente. 

Tentei bolar uma forma de conciliar as duas questões, 

ou seja, como nos posicionarmos devido à relevância do serviço 

social.  Ao invés de dizermos que vai ser extinto - não fomos 

informados oficialmente -, poderíamos fazer uma manifestação muito 

positiva mostrando a relevância do serviço social do INSS, o 

trabalho que vem sendo feito e a importância que tem hoje para o 

INSS.  

Assim, fugimos da situação de não termos o projeto e, 

ao mesmo tempo, não nos omitimos.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aí, então, não 

seria uma resolução.   Seria uma carta ao Presidente do INSS? 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Como a 

Conselheira Rosângela falou, seria um posicionamento do Conselho 

Nacional. 

Por exemplo, verificando o grande trabalho que vem 

sendo feito pelo serviço social do INSS, nós, Conselheiros, 

manifestamos a relevância desse trabalho... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria uma carta a 

ser encaminhada ao Ministro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ao Ministro, ao 

Presidente do INSS e aos Parlamentares.  

 

LEOVANE GREGÓRIO - O Governo, hoje, está passando por 

uma grande reforma estrutural.  A SEAS só sofreu essa mudança. O 

caminho que o Governo vem trilhando para se reorganizar 

internamente faz com que algumas coisas comecem a ser extintas. 

Por exemplo, os escritórios foram fechados. 

Sabemos que está havendo uma grande movimentação dentro 

do Governo na questão de extinção e de reformulação do órgão 

federal.  Queremos que seja feito um pronunciamento positivo sobre 

a relevância dessas instituições e que, ao fazer qualquer mudança, 

não se deixe essas questões de fora. Ou seja, se quiser fazer a 

mudança, que faça, mas não extinga serviços que a população 

necessita.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou concordando 

com a proposta de manifestação, desde que tiremos já essa 

manifestação e que ela seja encaminhada rapidamente ao Ministro, 

ao Presidente do INSS e aos Parlamentares. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A sugestão da 

Conselheira Fátima - encaminhamento da manifestação ao Ministro e 

ao Presidente do INSS - é lógica. Não estou entendendo por que os 

Parlamentares.  
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Retiro a 

proposta.  Poderia ser ao Ministro e ao Presidente do INSS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Cláudio. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Eu queria registrar o meu 

apoio com relação ao que a Fátima falou. Sistematicamente, tenho 

sentido um desrespeito ao que se fala aqui no Conselho. 

Isso não tem nada a ver com a nossa postura, como 

Conselheiros, ou com o Presidente.  Elementos importantes, que 

deveriam ser discutidos em conjunto com o Conselho, chegam 

sistematicamente mastigados e decididos, para mera contemplação. 

Temos que fazer valer o nosso peso. Senão, torna-se 

desnecessário e desmotivador para qualquer pessoa vir aqui dentro. 

Está havendo alguma falha nossa no sentido de fazer valer isso. É 

uma oportunidade de marcarmos posição e fazermos com que isso seja 

uma sistemática da relação do Conselho com os diversos fóruns.  

Tudo aquilo que envolve a política de Assistência Social tem de 

necessariamente passar por este fórum, nem que a medida seja 

contrária ao que decidirmos.  Não vir para este fórum é uma 

excrescência, um absurdo. Se não conseguirmos exigir isso, é uma 

incompetência nossa.  

Portanto, eu queria apoiar o que a Fátima disse.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Albamaria. 
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ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - O CNAS é responsável 

pelo acompanhamento do sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social. O sistema descentralizado prevê a organização 

de benefícios, serviços, programas e projetos, que é a Política 

Nacional de Assistência Social.  O CNAS tem que se manifestar 

sobre qualquer ação que inviabilize a efetivação desse sistema, 

até para auxiliar os gestores públicos.   

Entendo que essa reformulação do Estado brasileiro tem 

de ser repensada para que a população não fique tão prejudicada 

como está sendo hoje.  É uma proposta de modelo de gestão pública, 

de enxugamento do Estado, que está prejudicando toda área da 

população carente, principalmente a população de baixa renda.  

Como é competência do CNAS fiscalizar e implementar o 

sistema descentralizado e participativo - e esse sistema é 

composto por benefícios, serviços, programas e projetos -, entendo 

que o CNAS deve se manifestar sobre qualquer questão que 

interferia nessa área, até para auxiliar os gestores nessa 

condução e fazer a interlocução da sociedade civil com os gestores 

e com o próprio Conselho.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse serviço, no 

caso, é o que faz a avaliação do BPC. 

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - O Dr. Schubert, pessoa 

experiente que até já foi presidente do INSS, falou com muita 

propriedade da importância desse serviço não só junto à concessão 

do benefício mas também à população rural.  São esses os 
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profissionais que fazem a interlocução com a população rural de 

baixa renda. É um trabalho importantíssimo para a população de 

baixa renda.  

Considero importante não no sentido de confronto, mas 

no sentido de alertar a importância desse serviço para a 

população. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Concordando com tudo o 

que os colegas já colocaram anteriormente, eu gostaria de frisar 

mais uma coisa: a necessidade de sermos vigilantes com relação a 

essas coisas que estão acontecendo, até porque o Conselho tem uma 

competência deliberativa sobre as questões de Assistência Social e 

não pode ficar a reboque desses fatos todos. Muito pelo contrário, 

temos que nos antecipar aos fatos. Depois de acontecido, tentarmos 

ouvir o que aconteceu, não adianta mais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Sendo colocado nesses termos, 

de preocupação com a extinção de uma atividade que tem a ver com a 

prestação do benefício da área de Assistência Social, dou meu voto 

a favor.   
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em votação a 

proposta de encaminhamento de ofício ao Ministro e ao Presidente 

do INSS, manifestando posicionamento do Conselho no sentido de 

preocupação com uma possível extinção. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tomara que seja 

só “possível”. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em votação. 

Com a palavra a Conselheira Eurídice. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Desce que cheguei a este 

Conselho, tenho uma preocupação. 

É muito fácil ficar com discursos bonitos, que são 

ineficazes, e é um custo muito alto para o contribuinte, que, na 

essência, paga esta reunião.   A minha preocupação é que sejam 

adotados caminhos verdadeiros dentro do cenário colocado, isto é, 

a melhor solução.  Fazer discurso, todos sabem.  Todos que estão 

aqui são qualificados.   

Vamos propor uma ação, chegar às autoridades e pedir um 

fortalecimento.  Mais do que isso, no momento, é ineficaz.  É uma 

coisa que desqualifica a presença de quem está aqui. Cai-se no 

discurso fácil. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se isso for uma 

crítica, eu não aceito.  Tenho estado neste Conselho e, inclusive, 

sou uma das pessoas que menos falta. Nunca faltei a uma reunião da 

Comissão de Financiamento e estou em todas as reuniões do 
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Conselho.  Se levanto problemas, é porque são problemas da 

Assistência Social. Não estou fazendo nenhum discurso.  

Quando é mostrada alguma posição que vai de encontro ao 

que estou querendo, só que de outra forma, tenho a humildade de 

retirar o que eu disse e aceitar as propostas feitas. Só não posso 

deixar que este vire um Conselho meramente recebedor de 

informações. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Fátima, em absoluto eu me 

referi a você.  Quando eu quiser me referir a uma pessoa 

específica, refiro-me a ela.  Eu me referia ao procedimento, ao 

conjunto.  Por isso eu disse: desde que cheguei ao Conselho. Não é 

um procedimento de agora, é um procedimento histórico.   

Houve momentos em que se advogava o distanciamento do 

Comunidade Solidária.  Sempre fui contrária.  Não adianta.  

Determinadas ações, independentes de acreditarmos ou não, são 

ineficazes.  É a isso, única e exclusivamente, que me refiro. 

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Penso como a Eurídice, no 

sentido de que estamos vivendo um momento de modificações que não 

específicas deste Ministério.  Quer gostemos ou não, o país está 

passando por uma situação grave, e algumas modificações independem 

de um Ministro ou de outro.  Há uma coisa muito maior acima e não 

é com uma nota violenta do CNAS ou com uma posição absolutamente 

radical do CNAS que se pode modificar.  Não digo, também, que o 

CNAS não tenha de tomar posição. Não estamos aqui, como a Fátima 

disse, para ouvirmos informações.  
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Agora, devemos ter a proporção do que podemos e do que 

devemos fazer.  Não podemos nos arvorar, em cada modificação feita 

em Ministério, e espalhar notas para o Congresso.  Na parte que me 

cabe, não enxergo assim. Temos que contracenar de acordo com o que 

podemos e devemos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Acho que a Eurídice 

abriu uma discussão e, se deixarmos, vamos longe.   

Eu queria discordar, no seguinte sentido: a natureza do 

Conselho é de gestão.  Ele tem importância para a sociedade por 

ser o espaço de interlocução entre atores tão diferentes. As 

manifestações também são importantes. Os posicionamentos deste 

Conselho também são importantes para a sociedade, além das medidas 

de eficiência e de eficácia que temos que tomar.  As coisas estão 

acontecendo neste país e não podemos deixar de nos manifestar 

favorável ou contrariamente.   

Na medida do possível, devemos buscar as medidas que 

sejam mais eficazes para atingir objetivos.  Este Conselho tem 

conseguido isso.   

Se formos pegar a história deste Conselho, ele tem 

conseguido, neste cenários, defender propostas e concretizar 

algumas coisas fundamentais. O BPC é uma delas; é mérito deste 

trabalho. 

Em alguns casos, temos que manifestar nossa 

preocupação. 
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EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Acho que mais uma vez fui 

mal-entendida.  Não estou contra a manifestação. É evidente que 

estou a favor. Entretanto, devemos descobrir um caminho 

absolutamente compromissado com a eficácia.  Talvez a nossa 

divergência seja essa.  Devemos nos manifestar, sim, mas de forma 

absolutamente compromissada com a eficácia, até para manter a 

credibilidade. 

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Concordo com a Eurídice. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Albamaria.  

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - Acredito que o Conselho 

avançou muito, Dr. Gilson, porque estamos construindo consensos.  

Ao tratarmos da Política Nacional de Assistência Social, ficamos 

seis meses discutindo com todas as correntes do Governo, com todos 

os partidos, com todas as representações de classe, e buscamos um 

aval muito forte do Comunidade Solidária.   

O Governo está aberto. Estamos conseguindo apresentar 

sugestões, que estão sendo aceitas, tanto é que a Política 

Nacional de Assistência Social foi amplamente negociada dentro do 

Comunidade Solidária, com a participação do Comunidade Solidária, 

e foi também apresentada na Casa Civil. O Dr. Gilson acompanhou 

toda essa negociação, junto com o Dr. Vilmar Faria e junto com o 

nosso Ministro, que tem apoiado a área social. 
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Com a nossa responsabilidade e com o dever que temos, 

como gestores, na medida em que nos expressamos com ética e não 

com confronto, só acrescentamos.  Estamos num  processo 

democrático.  Na função que estamos, não podemos nos omitir de 

contribuir.   

O Conselho avançou muito, temos os mesmos objetivos. 

Estamos com muita dificuldade, tanto é que estamos buscando uma 

parceria forte, que está sendo honrada dentro do Conselho. O papel 

do CNAS é expressas suas preocupações ao Ministro — que tem sido 

um grande parceiro nosso na área de Assistência Social —, com 

ética, não fazendo recomendação com sentido de confronto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Guilhermino. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, quando nos 

transformamos em um Conselho reativo, quando as coisas acontecem e 

reagimos a elas, estamos, na verdade, fugindo à nossa 

responsabilidade.  Este Conselho precisa ser proativo.  

Se olharmos o art. 17 da Lei Orgânica da Assistência 

Social e o art. 18, que trata das competências do Conselho 

Nacional de Assistência Social, vamos perceber que na maioria das 

nossas reuniões ouvimos informações.  Precisamos estudar mais a 

nossa competência e partir para propostas muito  corajosas de quem 

pensa, repensa e propõe não somente a Política Nacional de 

Assistência Social mas as normas, não só em nível governamental 

mas também da sociedade civil. Essa é a nossa responsabilidade. 
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Daí a composição do Conselho por representantes da sociedade civil 

e do Governo.  

Estamos, Sr. Presidente, data venia, precisando fazer 

um momento de reflexão sobre a razão de existir do Conselho e 

partir para uma ação proativa.  Eu já disse uma vez, e não 

gostaria de repetir, mas a impressão é que, se formos nos 

transformando em um órgão reativo que critica isso e aquilo, 

teremos o mesmo caminho dos escritórios do CNAS nos Estados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que o 

assunto seja colocado em votação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Por isso perguntei 

se mais alguém gostaria de se manifestar. 

Está encerrada a discussão sobre a proposta de se fazer 

uma carta, dirigida ao Ministro e ao Presidente do INSS, com todas 

as recomendações que aqui ouvimos. Seria uma manifestação do 

Conselho a respeito do serviço social do INSS, que presta um 

serviço importante na área da Assistência Social, particularmente 

no caso do BPC, expressando a nossa preocupação com a possível 

extinção desse serviço. 

Nessa carta, inclusive, poderíamos colocar que o Dr. 

Schubert acenou com essa possibilidade, dentro da restruturação do 

INSS.  
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Os Conselheiros que estiverem favoráveis a esse ofício, 

portanto, não é resolução, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Está aprovado. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Você disse que 

poderíamos colocar que o Dr. Schubert acenou com isso.  Alguém 

disse que ele até poderia ser demitido.  Eu conheço esse projeto, 

que é público. 

Eu não conheci esse projeto através do Dr. Schubert.  

Através do Dr. Schubert, fiquei sabendo da importância que ele dá 

ao serviço social no INSS. Agora, não foi ele quem divulgou 

questão alguma.  Acredito que não devemos falar no nome dele. 

Proponho, agora, que seja escolhida uma pessoa para 

fazer esse manifesto e trazê-lo, amanhã, para, junto com a 

Presidência, fecharmos esse manifesto e encaminharmos o mais 

rápido possível.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse manifesto, na 

realidade, é um ofício. 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Podemos fazer 

amanhã.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estarei no CNAS 

amanhã. 

Como a proposta foi sua, você poderia fazer a minuta 

para discutirmos. 
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Vamos passar para a última resolução, esta, sim, mais 

polêmica, porque traz a proposta de que a renda per capita, para 

fins de BPC, seja elevada para meio salário mínimos e que a idade 

seja reduzida para 65 anos. 

No ano 2000, voltaria para 65 anos.  Esse é o 

cronograma que havia.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - “Fortalecer os 

projetos que tramitam no Congresso: 

I. Critério de concessão do BPC para meio salário 

mínimos. 

II. Manter a idade do idoso em 65 anos, conforme 

preconiza a LOAS.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, a 

respeito dessa questão, eu gostaria de tecer alguns comentários.  

Quanto à redução da idade para 65 anos, tenho algumas 

informações.  Aliás, o Dr. Vilmar Farias disse isso na reunião da 

Política Nacional de Assistência Social.  Acabamos de fazer o 

documento da Política Nacional de Assistência Social.  Em 

exposição, ele informou que essa manutenção em 67 anos tinha 

relação com uma tendência, hoje, dos dados demográficos do país, 

que eram no sentido de aumentar a idade.   Quer dizer, a esperança 

de vida, no Brasil, está aumentando, em vez de diminuir.  A idade 

de 67 anos é, hoje, por coincidência, a esperança de vida ao 

nascer.  Vejam bem: ao nascer.   

Como a pessoa que morre logo no início da vida não vai 

ter direito ao BPC e a esperança de vida de quem chega a 50 ou 60 
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anos é muito mais que 67 anos - o Conselheiro Piola pode falar 

sobre isso -, a redução foi feita exatamente devido a isso.   

Além do mais, havia uma outra questão fundamental: quem 

contribuía a vida inteira poderia ganhar um salário mínimo aos 65 

anos, se tivesse nessa categoria de salário mínimo, e quem não 

contribuiu nada também ganharia.  Portanto, não haveria nenhum 

incentivo a ser contribuinte da Previdência Social, desde que, 

evidentemente, desejasse fazê-lo como autônomo ou nas várias 

alternativas.  

Devido a isso, o Governo fixou em 67 anos e não, num 

sentido contrário, reduziu para 65 anos.  O Prof. Vilmar comentou, 

em reunião, que havia essa explicação de natureza técnica.  

Esse é um ponto.  

No momento, é totalmente inviável elevar a renda per 

capita para meio salário mínimo, por total insuficiência de 

recursos.  

Como o assunto 65 anos só viria a ser possível no ano 

que vem, na realidade estaríamos tomando uma decisão antecipada em 

relação a uma coisa que ainda nem teria acontecido. O meio salário 

mínimo é uma hipótese completamente fora de possibilidade de 

atendimento pela área econômica do Governo.  Não é que a área 

econômica não queira, mas é porque não há condições de 

atendimento. 

Faço essas observações iniciais para discutirmos essa 

resolução.  Realmente corremos o risco de fazer uma resolução que 

não terá nenhum efeito prático do ponto de vista do Conselho.  

Além do que, está fora do que preconiza a Política Nacional de 
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Assistência Social, que aprovamos, em dezembro, neste Conselho. 

Essa resolução contraria a Política que aprovamos.   

Acredito que o momento brasileiro não é o mais adequado 

para fazermos essa reivindicação. Se já tivéssemos retomado o 

crescimento, o desenvolvimento... Estamos em um momento de 

profundas dificuldades no país.  Acredito que não deveríamos 

propor essa resolução, neste momento, ao Conselho. 

Essas são as observações iniciais que eu gostaria de 

fazer.  

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma 

proposta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quanto ao aumento 

da renda per capita, sabemos que está na LOAS, apesar de a 

política se fazer no dia-a-dia. Se houvesse condições, a elevação 

da renda seria uma coisa muito boa e enalteceria a Política. 

Depreciaria se abaixássemos; se aumentássemos, colocaria a 

Política Nacional de Assistência Social de miséria para pobreza.  

Até retiro isso. 

Quanto ao idoso, eu gostaria de conhecer a posição do 

companheiro que faz parte da defesa do idoso, isto é, eu gostaria 

de saber o que ele colocaria com relação ao congelamento em 67 

anos.   

Não está no ano 2000. Eles não fizeram isso a troco de 

nada. O benefício de prestação continuada, volto a insistir, 
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demorou a ser implementado. Inclusive começou quando já havia 

muita gente entrando na Justiça. Muitos podem entrar na Justiça 

dizendo que a partir de agora, se tivesse contado desde a época da 

LOAS, já estaria em 65 anos.  Digamos que seja 65 anos só em 2000.  

Se congelaram, vamos pôs as nossas barbas de molho. 

Em vez de ser uma resolução, poderia ser um documento 

encaminhado a quem de direito - acredito que o Ministro da 

Previdência - sobre a preocupação do CNAS, quando se comemora o 

Ano Internacional do Idoso. Gostaríamos que no ano 2000 fosse 

realmente 65 anos.   

Quanto àquela questão do Dr. Vilmar - com todo o 

respeito que tenho por ele, como todo cientista político, ele não 

é matemático, e até na matemática existem divergências -, muitos 

são contra, inclusive eu. O aumento de expectativa de vida ao 

nascer aumentou para a população mais rica, não aumentou para a 

população carente.  No Nordeste, um homem de 40 anos é um homem 

velho.  No Sul acontece o mesmo. Não arruma emprego com 16 anos, 

porque não tem experiência; não arruma com 42, porque é velho. 

Quando discutimos isso no CNSS, alguém disse que era 

uma política post mortem.  Não é uma política post mortem, porque 

alguns idosos estão conseguindo resistir. Na Índia, há muita gente 

sobrevivendo. 

Eu proporia que constasse em ata essa preocupação do 

CNAS com relação a questão dos 67 anos e de não manter a Lei 

Orgânica da Assistência Social.   

Eu gostaria de ouvir o companheiro representante dos 

idosos.   
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Albamaria.  

 

ALBAMARIA PAULINO C. ABIGALIL - Já há uma resolução do 

CNAS nesse sentido.  Nesse caso, poderíamos rever os projetos que 

estão tramitando na Câmara com relação a isso, e o que foi 

determinado na II Conferência Nacional de Assistência Social no 

ano passado.  Poderíamos aprofundar a questão nas Comissões de 

Política e de Normas.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aceito a 

proposta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a ex-

Conselheira Ana Lígia, que nos honra com a sua presença. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Na LOAS, nas disposições 

transitórias, há um artigo que diz que o CNAS poderá propor 

alteração nos critérios de renda per capita.   

Depois da I Conferência, e pensando nesse artigo da 

LOAS, o Conselho exarou uma resolução dizendo exatamente isso.  

Podem procurar essa resolução nos arquivos. 

Há sete projetos de lei sobre esse assunto tramitando 

no Congresso Nacional. Alguns alteram o critério de renda para 

meio salário mínimo, outros tratam de portadores de deficiência.  

A Deputada Fátima Pelaes apensou todos os projetos e pediu a 

relatoria. Eles tramitavam na Comissão de Seguridade.  Não sei 

como está isso. Se o Conselho houver por bem, e se essa resolução 
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estiver em vigor, poderia influir no Congresso, acompanhar esses 

projetos para que sejam apreciados no momento adequado.  

Essa resolução de fato existe.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Talvez ela não seja 

do meu tempo.  Se existe a resolução, a ex-Conselheira Ana Lígia 

lembrou muito bem que há um problema legal.  Se existe a resolução 

e há um problema legal, é questão de trabalharmos junto ao 

Congresso Nacional.  A ex-Conselheira falou com muita propriedade.  

Com a palavra o Conselheiro João Batista.  

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Independente de estarmos no 

Ano Internacional do Idoso, uma das primeiras coisas que falei, 

neste Conselho, foi sobre a revisão do critério de partilha dos 

diversos programas existentes na SEAS.  A manifestação do CNAS a 

favor dos 65 anos em relação ao idoso faz com que, de maneira 

indireta, refaçamos a justiça social de uma classe vulnerabilizada 

e totalmente excluída.   

Senti-me até um pouco constrangido com matéria levada 

ao ar no jornal da noite da Globo.  O lobby do PTB tem um poder de 

influência muito grande em cima dos idosos deste país. Estão se 

mobilizando. O poder de influência de quem defende o idoso é muito 

pequeno.  Na realidade, dentro deste Conselho, poucas pessoas têm 

noção do que é o idoso, do relacionamento do idoso e tudo o que se 

fala em relação ao idoso. Outras instituições da sociedade civil 

estão amplamente organizadas.   

Talvez fosse uma maneira, aproveitando a orientação ou 

a sugestão que o Conselheiro Guilhermino apresentou, de, 
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educadamente, numa linguagem palatável ao Governo ou a quem quer 

que nos dirigíssemos, sugerirmos que  abaixar para 65 anos é uma 

forma de fazer justiça social a uma população que é hoje 8,7% da 

população como um todo. 

Independente de como isso seja colocado no papel ou de 

como vai ser encaminhado, não deveríamos nos omitir nessa questão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esses 8,7% é para 

mais de 60 anos. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - O Ministério da Saúde vai 

vacinar 8 milhões.  É um número altamente expressivo. Comparado ao 

orçamento deste Ministério, de 2,7, para essa população, temos que 

encontrar uma forma de justiça social.   

Aliás, em todas as discussões que envolvem as pessoas, 

o pano de fundo é a eterna briga que vivemos nesse fim de milênio 

entre proteger o capital ou fazer justiça social. Já se falou de 

tudo isso aqui. Não precisamos nos delongar, porque cada um tem o 

seu papel nessa questão.  

Os 65 anos, de alguma maneira, devem ser colocados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conforme foi 

lembrado, há uma resolução do Conselho sobre esse assunto. 

Realmente, não caberia uma outra resolução. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A resolução sobre 

a renda per capita, já retirei. 
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Para os 65 anos, que eu saiba não existe resolução. Não 

me lembro.  

Como a Ana Lígia lembrou, estava com um salário mínimo.  

Foi proposto meio salário mínimo. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Fátima, a ex-

Conselheira Ana Lígia estava mostrando o artigo da LOAS que já 

previa os 65 anos.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É isso que estou 

dizendo: previa e, depois, congelou.  Quem está dizendo o 

contrário? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém 

gostaria de usar da palavra?  (Pausa.) 

A proposta da Conselheira Fátima, de meio salário 

mínimo, foi retirada.  Está fora de cogitação. 

Fica, então, a resolução sobre os 65 anos.  A propósito 

desse assunto, eu gostaria de dizer que, para alterar a idade, é 

necessária uma lei.  Isso é matéria de lei, tanto da LOAS quanto 

da medida provisória, que virou lei.  

Eu voltaria a consultar a ex-Conselheira Ana Lígia: 

também está incluída nas revisões da Fátima Pelas essa questão dos 

65 anos? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Até onde eu sei, não.  Essa medida de 

congelar é recente.  Não vi nenhum projeto de lei tratando de 65 

anos, porque já estava contemplado na lei.   Eu teria que dar uma 
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olhar e ver se a Deputada Fátima Pelaes poderia apresentar um 

substitutivo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma 

proposta concreta. 

Existe uma resolução tratando de um salário e existem 

projetos tramitando no Congresso, também sobre esse assunto.  A 

mudança tem que ser feita no Congresso Nacional. 

O congelamento da idade é muito recente. Primeiro, 

vamos saber se há algum projeto.  Se não houver nenhum projeto, 

vamos solicitar que algum Deputado encaminhe esse projeto.  Assim, 

resolvemos a questão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se for o caso, 

voltaremos a esse tema depois.  

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Há uma outra questão quanto à 

demografia. 

Evidentemente, o Prof. Vilmar, com sua estratégia de 

dialética e do melhor argumento, quis dizer que os 67 anos 

aumentaria muito.   É um direito do idoso, acima de 65 anos, como 

todos os Ministérios estão colocando, independente se a população 

vai aumentar ou não.  

Esta é uma primeira questão básica: é um direito 

adquirido da pessoa acima de 65 anos.  A partir de 65 anos, 

acredito que eu deva ter vários direitos previstos na 

Constituição. 
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Há uma outra questão, que foi tratada de manhã. Temos 

estudos, na CNBB, que mostram que algumas regiões do Brasil, em 

especial os Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, crescem mais 

por aumento de expectativa de vida do que por número de 

nascimentos.  Isso não se deve única e exclusivamente à classe 

mais privilegiada economicamente.  O envelhecimento é total. 

Aliás, a grande característica estudada no mundo inteiro é o 

envelhecimento de países em desenvolvimento, como o Brasil, que 

conseguem atingir maiores idades sem que tenham resolvido questões 

de mortalidade infantil, agrárias e outras. 

Devemos ponderar essas duas coisas.  Ela cresce, não há 

dúvida nenhuma, mas não é só em determinadas classes sociais. Isso 

ocorre em todas as classes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Uma informação 

interessante que obtive hoje - do próprio Dr. Schubert - é que em 

qualquer país do mundo, depois que o sujeito alcança uma certa 

idade, a esperança de vida é quase a mesma no mundo inteiro.  Há 

pequenas diferenças.  Então, essa  questão do aumento da esperança 

de vida, depois que a pessoa atinge certo patamar, é válida de 

maneira geral. Esse foi um dado que trouxe hoje.  

Ele mencionou que, nos países mais avançados, na medida 

em que a pessoa vai galgando as idades de vida mais avançada, têm 

esperança de viver mais.  Depois de 50 anos, já tem uma esperança 

maior.  Depois de 60, evidentemente, a redução de anos de vida é 

menor, mas a esperança de vida continua mais ou menos a mesma.  O 

Dr. Schubert me disse isso hoje e é mais ou menos isso que está 

dizendo o Conselheiro João Batista.  
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JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Há um boletim do INSS, 

enviado a nós, Conselheiros, que trouxe a expectativa de vida no 

Brasil em idades a partir de 50 anos. Todas elas estão próximas 

aos 80 anos, ou seja, se a expectativa de vida ao nascer é de 65 

anos, ao atingir 65 anos passa a ser 80 anos.   

Agora, reforço que 65 anos é um direito do cidadão e um 

dever do Estado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Data venia, 

Conselheiro João Batista, a lei do idoso prevê 60 anos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Já que foi 

tratada a questão e dado encaminhamento a ela, eu proporia que 

víssemos a pauta.   

Já são 17 horas e 20 minutos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, adiaríamos 

esse assunto até obtermos mais informações do Congresso Nacional. 

Vamos passar ao ponto seguinte da pauta.  

Item 7 - Informes da Comissão de Política. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma questão 

de ordem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não, 

Conselheira. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há informes das 

Comissões de Política, de Financiamento e de Normas.  Há também 

informe sobre o Cristo Redentor e a questão da carta que o José 

Carlos, inclusive, pediu-me para defender. Ele já está 

encaminhando. Em Minas Gerais, todos conhecem. 

Temos que resolver essas questões que estão pendentes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A carta é um 

assunto já resolvido.  Estamos com uma pendência: citamos o 

orçamento integral ou o orçamento sem emendas? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma 

proposta: que se proponha o orçamento dividido, com três partes - 

orçamento, orçamento sem emendas e as emendas parlamentares.  

Não estou aqui defendendo a posição do José Carlos, 

porque a posição dele é manter o orçamento como está. Para a carta 

não demorar mais e contemporizar as duas posições - do Presidente 

e do Vice-Presidente... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é propriamente 

uma posição oposta, mas, sim, de natureza técnica.  

Segundo o César, só há condições de se conferir o 

orçamento integral.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Seria o 

orçamento, o orçamento com os cortes e o orçamento com as emendas 

parlamentares.  
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Isso pode ser feito facilmente. Já conversei com o 

César.  Ele pode passar os dados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica, então, 

resolvido o assunto. 

Eu gostaria de dar uma informação sobre o Abrigo Cristo 

Redentor, antes dos informes das Comissões.   

Quem vai falar pela Comissão de Política? 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - A Tânia não 

pôde vir.  Como eu estava na reunião, acabei sendo relator. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse caso, 

poderíamos seguir a pauta.  

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Tenho uma questão de 

ordem. 

Incomoda-me, desde o ano passado, a forma como são 

feitas as nossas pautas.  

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Eu queria 

sugerir isso. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Em todas as pautas há 

os informes e, dentro de cada informe, conteúdos sobre os quais 

temos que tomar decisões.  Dessa forma, a Comissão de Normas traz 

uma proposta de resolução; a Comissão de Política traz uma 

proposta de formação de grupo.   
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Temos que fazer pauta como pauta. Por exemplo, a 

discussão sobre a capacitação de Conselheiros é um ponto de pauta, 

não é um informe.  Do jeito que vem, não sabemos o conteúdo que 

vai ser discutido. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Tenho uma 

outra sugestão, Sr. Presidente. 

O Governo investe - no meu caso, não, porque, como 

suplente, estou vindo por conta própria -, no caso dos 

Conselheiros que moram em outros Estados, pois eles vêm um dia 

antes, trabalham no dia anterior e, geralmente, o plenário está 

esvaziado quando começamos a expor o que foi feito.  

Como sugestão, independente do que a Conselheira 

Rosângela Colocou, eu própria que fosse aprovada a ata, aprovadas 

as resoluções e, a seguir, os informes das Comissões.  A reunião 

poderia ficar enriquecida porque todos teriam conhecimento do que 

ficamos um dia inteiro discutindo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se os Conselheiros 

estiverem de acordo com essa proposta do Conselheiro Brito, 

podemos, daqui para a frente, começar pelos informes das 

Comissões.  

Parece-me que há um consenso nesse sentido. 

Fica, então, a recomendação aprovada pelo Plenário.  

Com a palavra o Conselheiro Brito, para fazer os 

relatos pela Comissão de Política. 
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ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Temos uma 

proposta de alteração do Regimento Interno.  Conversamos ontem - 

era uma proposta feita pela Conselheira Tânia Garib - e foi 

sugerida a criação de um grupo de trabalho. 

Ontem conversamos sobre um problema que vai interferir 

em algumas situações e reuniões. Há também a questão da 

Presidência e das Coordenadorias de Comissão. 

Eu gostaria de ler o encaminhamento. Ontem, conversamos 

com a Secretaria Executiva para ver a possibilidade de o Conselho 

votar antes as alterações do Regimento que iríamos propor. Uma vez 

aprovadas, o Regimento iria, com essas alterações, para o grupo de 

trabalho.  Essas situações que levantamos precisam ser decididas.  

Vou me ater ao que foi realmente alterado.  

“Art. 6º Será substituída a representação governamental 

ou não-governamental, que renunciar ou não comparecer a três 

reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no ano, salvo se a 

ausência ocorrer por motivo de força maior, justificada por 

escrito ao Conselho, com antecedência de cinco dias da data da 

reunião.”  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, essas 

propostas de alteração do Regimento Interno não deveriam ser 

apresentadas no GT do Regimento? 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Levamos o 

assunto ao Secretário-Executivo.  Ele disse que, como eram 

questões imediatas, poderíamos propor hoje e alterar o Regimento, 

para que já fosse colocado na íntegra, com essas alterações.   
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não podemos votar o 

Regimento hoje porque não houve convocação específica.   

Isso deveria ser levado, primeiro, para a Comissão.  A 

Comissão faria um texto e distribuiria o documento.  Todos 

tomariam conhecimento e, depois, votaríamos.  Senão, vamos ter que 

examinar tudo isso agora e, quando viesse o documento, teríamos de 

examinar novamente. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Perfeito. 

A Tânia tinha falado a respeito do quorum das 

Comissões. Como sabem, estamos tendo dificuldades com o quorum nas 

reuniões de Comissão. Gostaríamos que fosse incluído no Regimento 

que nas Comissões também há renúncia do Conselheiro ou sua 

retirada, no caso de não-comparecimento, como já se propôs 

anteriormente. 

Há outra questão importante, Presidente.  Darei um 

exemplo prático. 

Sou suplente do Eduardo, que está em Brasília. Estamos 

pedindo que os titulares avisem com antecedência de cinco dias, 

porque gastei recursos próprios para vir aqui.  Eu não havia sido 

avisado. Pedimos cinco dias para que a Secretaria-Executiva possa 

se organizar e emitir a passagem para o suplente.  Solicitamos a 

manutenção do compromisso de cinco dias de antecedência.  Isso 

poderia ser fixado. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria que a 

Soraya pedisse ao Dr. Marcos que não deixasse de enviar, com cinco 

dias de antecedência, a comunicação aos suplentes.  

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Fizemos 

alteração para cinco dias da data, e não cinco dias úteis.  É 

impossível uma pessoa saber, uma semana antes, se virá ou não. 

A outra questão refere-se à eleição da Presidência e da 

Vice-Presidência. 

A Tânia é suplente.  Por ser suplente, ela foi eleita 

Presidente da Comissão de Política.  Discutiu-se na Comissão o 

fato de o Presidente de uma Comissão ser suplente.  Discutimos 

isso com a Secretaria Executiva. Nessa proposição que vai ser 

encaminhada ao Grupo de Trabalho, estamos especificando.  

O nosso Regimento diz: “eleger o Presidente e o Vice-

Presidente, escolhidos entre seus membros”. Não diz se é titular 

ou suplente. 

No caso das Comissões, coloca-se que cada Comissão terá 

um Coordenador escolhido entre os Conselheiros titulares.  Nesse 

caso, deixa claro que é um titular. Se for por interpretação, pode 

ser que o membro seja somente titular.   

O item 2 é com referência à inscrição de entidades.  

Foi encaminhada à Comissão de Política e aos  Conselheiros a 

dificuldade que os Conselheiros Municipais têm com relação à 

inscrição nos Conselhos Municipais.  Inclusive a Irmã Tereza falou 

sobre as novas exigências do Decreto n.º 2.536 e outros.  Os 

municípios estão tendo grande dificuldade em entender como se 

inscrever, qual o limite de autonomia.  A Conselheira Aparecida 
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também falou a respeito do Conselho do Distrito Federal. O 

Conselho de São Paulo não existe. Então, está havendo 

dificuldades.  

Estamos fazendo a seguinte proposta: que o Conselho 

Nacional faça um documento.  Já que ainda está discutindo o 

critério, o que é Assistência Social, o que é entidade de 

assistência social, que pelo menos proponha aos Conselhos 

Municipais —  por mala direta —, com cruzamento dos Conselhos 

Municipais, um critério mínimo e apresente algumas experiências.  

Temos os exemplos de Salvador e de Minas Gerais. Dessa forma, os 

Conselhos poderiam se embasar em alguma coisa.  

Então, a Comissão de Política propõe que esse documento 

saia do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria à 

Comissão de Política que sugerisse um padrão para inscrição. 

Está sendo dito que a Comissão de Normas já tem uma 

proposta. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Para a reunião 

do CNAS com os Conselhos Estaduais de Assistência Social, estamos 

sugerindo o dia 13 de abril.   

Propomos que participem da reunião, além dos Conselhos 

Estaduais, os Conselhos Municipais de capitais.  Então, na reunião 

do dia 13 de abril, convidaríamos os Conselhos Municipais de 

capital.   
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A reunião teria o seguinte tema: “As possibilidades e 

limites da operacionalização da Política Nacional de Assistência 

Social e Norma Operacional Básica na atual conjuntura brasileira”. 

Essa é a proposta que fazemos.   

Fizemos, também, uma sugestão de formato da reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A proposta é que a 

reunião seja no dia 13 de abril. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Dessa forma, 

coincidiria com a data da reunião ordinária do Conselho.  

Será aqui em Brasília. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com todos os 

Conselhos Estaduais e com os Conselhos Municipais das capitais?  

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Seria  no dia 

13 de abril, coincidindo com a reunião ordinária, inclusive para 

evitar mais custos.  

A inovação seria haver, ao final, uma palestra da 

Secretária. 

Às vezes, falamos no início e os Conselhos, que gastam 

dinheiro para vir, não têm condições de se posicionar.  Então, 

inverteríamos o trabalho, com uma palestra da Secretária, fazendo 

um resumo das demandas dos Estados e dos municípios. 

Por fim, propomos que a reunião ampliada seja na Bahia, 

nos dias 17 e 18 de agosto - também coincidiria com a data da 
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reunião ordinária do Conselho Nacional - para discutir o co-

financiamento da Assistência Social.  

Por que estamos sugerindo o mês de agosto? Porque os 

Estados e os municípios discutem os seus orçamentos a partir de 

setembro e precisamos discutir, antes disso, o co-financiamento e 

o limite que os Estados e os municípios podem ter.   

Então, a proposta de tema é co-financiamento. Por uma 

questão de custo, para cooperar com o Governo, propusemos os dias 

17 e 18 de agosto. 

Essas são as propostas. 

Houve, ainda, uma proposta do Conselheiro Cláudio, que 

não está presente: que possamos enriquecer mais as reuniões das 

Comissões.  Não há quorum, as pessoas fazem um sacrifício muito 

grande não só de vir mas também de participar.  Ficamos 

discutindo, discutindo, e não há um final muito agradável, até 

porque sempre ficamos na dependência de algum técnico.  Será que o 

César vem?  Será que fulano vem? 

A proposta da Comissão de Política, para a Comissão de 

Política, é que se convide uma pessoa do Ministério para que 

exponha o andamento de determinado assunto. Dessa forma, 

poderíamos debater sobre um assunto e não sobre conjecturas.  Caso 

contrário, a Comissão poderia estar discutindo sobre algo que já 

estaria em andamento ou decidido pelos órgãos competentes.  

Essa foi uma deliberação da Comissão de Política e 

encaminhamos, como sugestão, para as outras Comissões. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria ao 

Conselheiro Brito que encaminhasse esse documento para podermos 

ter a pauta proposta para a reunião do dia 13 de abril. 

Aliás, precisaríamos deliberar sobre essa pauta. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Apenas 

registrei o formato, porque li rapidamente. 

Para votação temos os seguintes assuntos: a manutenção 

das duas reuniões - a da Bahia e a do dia 13 - e a proposição da 

primeira pauta, com o tema.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tenho uma dúvida 

sobre a forma de convocar essas pessoas. Tanto os Conselheiros 

Estaduais quanto os Conselheiros Municipais teriam que vir por 

conta própria. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se algum Conselho 

do interior quiser vir, poderá vir.  

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Eles viriam 

por conta própria para uma reunião ordinária.  Poderíamos 

substituir a reunião das Comissões, do dia 13, por uma reunião 

ampliada com os Presidente dos Conselhos.  Foi até uma forma de 

tentar, mais ou menos, entrar no nosso cronograma. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A reunião do dia 13 

seria sobre a Política Nacional de Assistência Social e a NOB.  
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ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Discutimos 

muito isso. Já estamos cansados de discutir a Política Nacional de 

Assistência Social e a NOB, até porque já foram aprovadas.  

Discutiríamos os limites e as possibilidades dos Conselhos, ou 

seja, como estão absorvendo isso para operacionalizar. Não 

discutiríamos o texto; conheceríamos as dificuldades. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Comissões Bipartite 

e Tripartite. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Exatamente.  

Conheceríamos a forma como estão entendendo isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Embora tenha sido 

dito hoje que a Política e a NOB estão com as portarias prontas 

para ser dada ampla divulgação, precisamos que elas realmente 

sejam publicadas.  Se até o dia 13, estamos a menos de um mês, não 

houver essa ampla divulgação ou não começarem a criar as Comissões 

Bipartites e Tripartite, essa reunião vai se perder. 

A proposta de pauta é excelente. Precisamos, até, 

incluir outras questões.  Poderemos aproveitar essa reunião para 

discutir a questão das comissões, o encaminhamento, o registro de 

entidades nos Conselhos.  Poderemos discutir tudo isso. Não sei se 

só essa pauta estaria completa, porque o registro passou a ser 

algo muito importante também para os Conselhos.  

Talvez tenhamos que discutir outros pontos. 

 



 171 de 193 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Isso é 

importante. 

Quando colocamos esse tema, ele está bem amplo. Durante 

esse período, vamos delimitar o trabalho.  A Política Nacional 

pressupõe a rede.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão a 

proposta de pauta para a reunião do dia 13 de abril, que será aqui 

em Brasília, com os Conselheiros estaduais e municipais, das 

capitais. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu queria mais um 

esclarecimento. 

Temos um trabalho feito quanto à inscrição das 

entidades no Conselho.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse tema poderia 

ser incluído porque é uma oportunidade que temos de divulgar isso 

aos Estados. 

Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Para que isso seja feito, a 

Comissão de Normas vai ter que se reunir mais uma ou duas vezes.  

O texto final ainda não está pronto.  A nossa equipe teria que 

avançar um pouco mais.  

Os procedimentos que estão sendo usados não são únicos.  

A própria equipe de análise tem que trazer mais subsídios. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pode ser que até lá 

esteja pronto ou não.   

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Sr. 

Presidente, não precisaríamos aprovar a reunião ampliada?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para a reunião 

ampliada, ainda temos tempo para discutir a pauta e outras coisas.  

Por enquanto, não temos pauta para a reunião ampliada.  A sugestão 

é muito boa, mas vamos deixar um pouco mais para frente a 

discussão de uma pauta dessa reunião ampliada.  

Proponho que voltemos a tratar da proposta do 

Conselheiro Brito, de a reunião ampliada acontecer em Salvador, em 

uma outra reunião. Está sendo trazida uma proposta de tema para 

essa reunião. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Esse é o melhor 

tema que poderia ser apresentado.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é o tema? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Orçamento, co-

financiamento.  Cada um tem uma idéia de como se faz orçamento, do 

que é co-financiamento.  Os Estados e municípios, então, não têm a 

menor idéia do que seja.  Pessoas de Estados importantes não têm 

conhecimento.   

Com a descentralização e outros fatos que aconteceram 

na área da Assistência Social, essa discussão é fundamental. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica registrada a 

proposta da Comissão de Política de que a reunião ampliada de 

Salvador tenha como tema o co-financiamento. Evidentemente, 

poderemos tratar de outros temas.   

Esse assunto teria que ser muito bem preparado. Se 

chegarmos lá para conversar sobre co-financiamento sem alguma 

coisa concreta e consistente para dizer, os Estados vão dizer uma 

coisa, os municípios, outra e a União, outra.  Dessa forma, não 

vai dar em nada.  Temos que tomar muito cuidado com isso. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Dr. Gilson, essa sua 

preocupação procede. 

No Maranhão, na semana passada, realizamos uma reunião 

com vinte e dois municípios que foram descentralizados no início 

de 1998.  Essa questão do co-financiamento foi altamente polêmica.   

Ontem e hoje, no Maranhão, estão reunidos setenta e 

cinco municípios que foram descentralizados em janeiro.  Estamos 

acompanhamento, por telefone, o desenrolar desse trabalho que está 

sendo feito com a Secretaria e com um grupo do escritório.   

Realmente, continua a polêmica com relação ao co-financiamento. 

Temos que tratar desse assunto com bastante segurança.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Senão, corremos o 

risco de fazer uma reunião sem resultado prático.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se até agosto não 

tivermos isso claro... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, está 

aprovada a pauta da reunião a ser realizada em Brasília, com os 

Conselhos Estaduais e Municipais de capitais, já aprovada em 

reunião anterior.   

Com a palavra a Irmã Tereza, pela Comissão de Normas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Os senhores têm em mãos esse 

um roteiro da reunião da Comissão de Normas.  Nesse roteiro, estão 

elencados os critérios para inscrição das entidades nos Conselhos 

Municipais.  Esses critérios estão contemplados no documento que 

apresentamos em anexo.  Trata-se de um estudo preliminar que já 

estava na comissão técnica.  Ainda está muito complexo e bastante 

prolixo. Não vamos analisar item por item. 

Eu gostaria de reforçar as palavras do Conselheiro 

Brito.  Deixando para o final, estamos bastante limitados, uma vez 

que a comissão técnica deveria estar presente para fazer as suas 

considerações.  Queríamos solicitar a todos os Conselheiros uma 

contribuição quanto ao estudo desse documento preliminar, pois é 

de responsabilidade de todos nós.  As sugestões poderiam ser 

encaminhadas por fax ou e-mail para a Luíza, para o Raniere ou 

para o Dr. Marcos.   Até o dia 12, poderíamos ter alguma coisa em 

forma de questionamento, de sugestão ou de contribuição.  

Se o Conselheiro Brito pudesse apresentar esse trabalho 

antes do dia 12, para nós seria muito enriquecedor, uma vez que 

temos que somar esse entendimento. Colocaríamos, então, nesse 

documento, que poderia ser o mais breve possível. 
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ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Eu gostaria de 

fazer uma comunicação. 

Independente do CNAS, o Conselho de Salvador resolveu 

escrever um manual, como uma sugestão para os Conselhos 

Municipais. É uma recomendação, uma idéia. Muitos têm ligado para 

o Conselho de Salvador, que tem encaminhado para o CNAS.  A 

ignorância é geral: desde o carimbo que tem de ser aposto em uma 

folha até o requerimento que deve ser mandado.  Quando fazemos a 

compilação, quase não acreditamos. 

Atendemos, ontem, ao Conselho de Uberada. Uma pessoa 

muito esclarecida estava querendo extinguir as entidades de saúde 

e de educação, porque ela não iria cadastrar.  Dissemos para não 

entrar nessa seara porque a questão ainda estava sendo discutida.  

Então, os Conselhos estão recebendo informações de todos os lados 

e avançando, mas avançando erradamente. 

Muitas vezes, como a lei exige que o certificado seja 

dado a uma entidade com inscrição, estamos segurando uma entidade 

que pode perder o prazo e ter problemas depois ou até sofrer um 

processo do INSS. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO - Aliás, nos Conselhos 

Municipais há confusão entre inscrição e registro.  Muitos acham 

que para a inscrição devem ser apresentados todos os documentos 

necessários ao registro. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Inclusive anexamos 

questionamentos, que chegam ao CNAS, à Comissão ou aos 

funcionários.  Esses questionamentos também foram colhidos nos 
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Conselhos Municipais. Fizemos uma coleta das perguntas.  Alguns 

podem dizer que se refere ao INSS, à Receita Federal ou que não é 

conosco.   

Eu queria lembrar que são questões que envolvem as 

entidades portadoras do certificado de fins filantrópicos. Então, 

refere-se a nós, sim.  Temos que tomar conhecimento dessas 

respostas. Temos que entrar em um consenso para poder respondê-

las.   

Quanto aos pontos conflitantes da legislação, devemos 

chegar a um entendimento, inclusive com assessoria. Poderíamos 

convidar alguém para nos assessorar. Os pontos conflitantes 

existem. Nós, que temos que julgar processos e dar o nosso voto, 

temos entendimentos muito contraditório pelo desconhecimento da 

própria legislação, o que afeta o Conselho.  Desconhecemos a 

legislação.   Aprovamos uma resolução referendando o Decreto n.º 

2.536, e este entra em conflito com a própria Lei n.º 9.732, que 

está em vigor.  Como nós, Conselheiros, vamos responder às 

entidades, diante dos processos? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora está 

dizendo que a resolução conflita com a Lei n.º 9.732? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O próprio decreto.  A lei não 

traz o percentual, o índice redutor. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na realidade, ainda 

não há regulamentação. 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não tem regulamentação mas, 

pelo menos, há o entendimento de que a lei é auto-aplicável.  A 

partir do dia 1º de abril, está dizendo que as entidades têm que 

dar uma resposta. Se alguém nos pergunta como vai ser, não sei se 

todos os Conselheiros teriam uma resposta.  

Tenho alguns questionamentos coletados. São vinte e 

cinco. Só coloquei a metade. Há cinqüenta e poucos questionamentos 

apresentados por entidades filantrópicas e de assistência social, 

pois com essa nova realidade muitas não sabem o que são agora.  Há 

creches consideradas como entidades de educação.  Se têm folha de 

pagamento, se são conveniadas... São coisas que vão envolvendo as 

entidades. No estabelecimento de critérios, os Conselhos confundem 

mais ainda.  Aí vem penalidade ou mesmo a não inscrição das 

entidades.  

Seria isso.  Estamos aguardando a colaboração de todos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Irmã Tereza, esse 

conjunto de questionamentos que a senhora está apresentando acaba 

caindo na própria questão da inscrição. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Estamos fazendo um trabalho 

que seria de ontem.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso já deveria ter 

sido feito. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Independente da 

regulamentação, teria de haver critérios, porque a LOAS está em 
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vigor. Então, é um trabalho de ontem e estamos correndo contra o 

tempo.  Vejo uma responsabilidade civil muito grande. Preocupo-me 

com isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A ex-Conselheira 

Ana Lígia gostaria de falar alguma coisa? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Como coordenei a Comissão de Normas 

por quatro anos, eu queria chamar a atenção para algumas 

dificuldades a fim de deixarmos de misturar algumas coisas.  

O fato de o Conselho Nacional de Assistência Social ter 

herdado funções do extinto CNSS e, portanto, registrar entidades 

de saúde e de educação, não quer dizer que o Conselho Municipal de 

Assistência Social, seja de onde for, tenha que inscrever 

entidades de saúde e de educação. 

Essa não é uma opinião minha. Isso está escrito na lei. 

O art. 9º é claro.  É condição para entidades do campo de 

Assistência Social funcionarem que o Conselho Municipal as 

inscreva. O Conselho Nacional de Assistência Social não pode 

exigir que uma entidade de saúde esteja inscrita no Conselho 

Municipal de Assistência Social de Salvador, por exemplo.   O 

Conselho Nacional de Assistência Social pode até exigir, nessa 

mesma resolução, que as entidades de saúde comprovem a sua 

inscrição no Conselho Nacional de Saúde ou na Secretaria de Saúde 

do município. 

A lei só manda os Conselhos inscreverem as entidades do 

campo da Assistência Social.  A lei é clara. Podem ler o art. 9º e 

outros.  Não está mandando inscrever outras entidades.  
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Por conta da herança que foi herdada, há uma mistura no 

Conselho Municipal, e não conseguimos avançar.  

Estou falando como alguém que estudou esse assunto e 

que continua estudando no Núcleo de Seguridade da PUC, porque 

estou fazendo mestrado.  Toda nossa dificuldade era como sair 

disso. Como posso definir que uma entidade é do campo da 

Assistência Social? Ficamos anos discutindo e acumulando uma 

reflexão para tentarmos algumas coisas.  Podem dizer que uma 

entidade é do campo da Assistência e não é de outro campo.  Esse é 

o acúmulo. Chamo a atenção para isso, porque sei que vocês vão 

estudar essa proposta.   

Vou dar um exemplo.   São Paulo tinha um cadastro com 

três mil e quinhentas entidades. O Núcleo de Seguridade da PUC 

está fazendo uma pesquisa, tentando pegar o universo, e já 

entrevistou mil entidades.  Estamos tentando, no Núcleo de 

Seguridade, a partir desses dados, caracterizar essas entidades. 

Estou entrando agora nessa pesquisa, que é muito interessante.   

Estamos tentando caracterizar, pelo serviço, o que é de 

natureza própria da Assistência Social. O fato de haver entidade 

filantrópica, colocada na Constituição, não quer dizer que toda 

entidade filantrópica seja do campo da  Assistência Social. Já 

aprendemos a não misturar filantropia com a política pública de 

Assistência Social.  Já tivemos algumas discussões sobre isso.  

Senão, embolamos de novo e toda essa discussão pode voltar.  Se 

não tivermos algumas coisas presentes, não conseguimos avançar 

para dizer ao Conselho quais são as características de uma 

entidade ou os serviços de uma entidade do campo da Assistência 

Social. 
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Nesse grupo de São Paulo, o pessoal está descobrindo 

que 37% das mil entidades pesquisada são meramente confessionais.  

Respondendo a um questionário, disseram: não, aqui eu faço 

religião. Outros disseram: distribuimos sopa às vezes, quando há 

dinheiro.  Uma entidade que distribui sopa uma vez por mês é do 

campo da política de Assistência Social? O Conselho deve inscrevê-

la?  

Eram essas as reflexões. Não resisti, porque é um 

desafio de anos e anos. O grupo estudou, houve oficinas sobre o 

assunto. 

Claro que há outras questões, apresentadas pela Irmã 

Tereza, que são atribuição do Conselho.  Eu me inscrevi somente 

para dizer que a competência do Conselho, segundo o art. 9º, é 

ajudar os Conselhos Municipais a inscreverem as entidades do campo 

próprio da Assistência Social. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ana Lígia, entendi o seu 

posicionamento, mas volto a dizer: não podemos mais ficar nessa 

lentidão.  Temos que dar uma resposta simples e objetiva.  Quanto 

ao entendimento, vamos estudar toda a legislação. Os 

questionamentos que coloquei são poucos.  As entidades querem uma 

resposta, e o Conselho tem que se manifestar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Aparecida.  
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MARIA APARECIDA MEDRADO - Qualquer convênio que outras 

entidades querem fazer com os Ministérios da Saúde ou da Educação 

exige o registro no CNAS.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Dora.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, mais uma vez 

lastimo que a nossa platéia esteja pequena para um assunto tão 

importante.   

Registro o meu voto de louvor à idéia do Conselheiro 

Brito de os informes serem feitos logo no início das reuniões.  O 

nosso Conselho está discutindo um assunto de grande interesse e 

praticamente não há quorum. Muitos dos que estão presentes são 

suplentes, porque os titulares já se ausentaram.  

Participei da discussão com a Conselheira Ana Lígia e 

concordo com o que ela disse. Desde aquela época, inclusive foi 

falado, nas reuniões com o Comunidade Solidária, sobre o marco 

legal, que deveríamos chamar os Ministérios da Educação e da Saúde 

- nenhum dos dois está presente neste momento - e, eventualmente, 

o Ministério da Cultura para que pudéssemos tomar uma decisão, 

fazer uma parceria.  Infelizmente, no decorrer desses anos todos, 

não houve oportunidade e ninguém quis assumir essa posição.  Agora 

estamos diante de um impasse e temos que encontrar uma solução, 

que é contrária à nossa filosofia.  Infelizmente vamos ter que 

fazer dessa forma, porque ninguém tomou uma atitude no sentido de 

chamar os três Ministérios para serem parceiros nessa conversa.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esses 

esclarecimentos foram completos.  Temos um trabalho grande pela 

frente.   

A Conselheira Fátima teria algum comentário específico 

sobre a Comissão de Orçamento?  O assunto da carta já foi 

resolvido.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sobre a carta, já 

está resolvido. 

Teríamos coisas a discutir. Há um documento.  Dado o 

adiantado da hora, não há mais condições de fazermos os informes.  

As pessoas poderiam fazer a leitura do documento.  Se houver 

alguma dúvida, estaremos à disposição. 

Ainda há a questão do Cristo Redentor.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vou falar sobre 

isso.  

Liguei para o Dr. Cândido, que é o atual presidente.  

Ele assumiu no dia 19 de fevereiro.  É, portanto, um presidente 

recém-chegado ao Abrigo Cristo Redentor.   Está há menos de um mês 

lá. 

Ele era Secretário de Estado de Trabalho e Ação Social 

e trabalhou com a Secretária Wanda, no Rio de Janeiro. 

Tendo em vista que assumiu o cargo há pouco tempo, ele 

fez uma série de considerações. Disse que realmente há problemas 

de higiene, de instalações físicas, de segurança. Enfim, ele 

precisa fazer uma série de coisas no Abrigo Cristo Redentor, que 

considera que não estão adequadas ao atendimento que é prestado. 
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No entanto, no presente momento, ele considera - são 

palavras dele - desnecessário deflagrar ações porque, como ainda 

não tem uma análise completa da situação, acha que essa visita 

poderia ser um pouco postergada.  Poderíamos esperar que ele 

tomasse conhecimento da situação e analisasse quais são as medidas 

que vai adotar. Por exemplo, ele quer chamar o pessoal de parques 

e jardins para fazer capinas, pintar muros. Acredito que ele não 

esteja querendo apresentar uma casa muito desorganizada.   

Entendi que, de certa forma, ele está desconfortável, 

pois acabou de tomar posse.  Isso, na realidade, não ajudaria em 

nada.  Ele sentou na cadeira e ainda não tentou as correções 

necessárias.  Para isso, pode até contar com a Wanda Engel, porque 

trabalhou com ela.   Então, ele considera que, no momento, a 

visita não traria muito resultado, pois ainda não fez gestão para 

nada.   

De fato, se fosse o anterior, aí poderíamos reclamar.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Para ele seria 

inteligente mostrar como encontrou e propor que voltássemos depois 

de seis meses.  

Acato a sugestão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele está propondo 

que adiemos um pouco a visita.  Se ele não for bem-sucedido, 

poderíamos dar uma ajuda. 

Eu me comprometi a falar novamente com o Dr. Cândido, 

que se pôs à disposição.  Quando falei com ele, ainda não havia se 

passado uma semana da posse.  Podemos voltar a falar com ele 
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novamente para ver um prazo.  No momento, seríamos muito bem 

recebidos, mas ele não teria o que dizer. 

Conselheiros, era esse o posicionamento que eu tinha 

para trazer aos senhores.  

A nossa próxima reunião vai ser precedida dessa reunião 

com os Conselhos Estaduais e Municipais.  Será, portanto, uma 

reunião muito importante.  

Até lá, precisaremos dar encaminhamento às questões que 

a Irmã Tereza nos trouxe. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Inclusive temos a parte da 

lei sobre o Terceiro Setor, que vai ser sancionada no dia 23.    

Há, ainda, alguns questionamentos que não foram 

anexados, para não misturarmos os assuntos. As entidades estão 

questionamento se vão ter um momento para fazer uma opção ou se o 

terceiro setor tem alguma relação com o CNAS.  Há uma série de 

questionamentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria que 

todos lessem os documentos das Comissões, particularmente o da 

Comissão de Normas. 

Com a palavra a Conselheira Dora.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu queria deixar um alerta 

que fizemos na Comissão de Normas. Com essa lei que cancela a 

filantropia da área da educação e da área da Saúde e com esse 

decreto de regulamentação que está para ser publicado a qualquer 
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momento, está havendo um clima de instabilidade muito grande entre 

as entidades.  Elas não sabem quem é quem.   

Não somos nós, do Conselho, que vamos definir quem é 

quem. Essa definição vai sair do INSS.  Somos a entidade que dá o 

certificado, ou seja, dissemos se ela é portadora ou não do 

certificado de fins filantrópicos; quem vai dizer se ela vai ser 

cortada ou  não é o INSS.  Isso está criando um clima muito 

constrangedor entre as entidades.  

Tivemos uma reunião na segunda-feira, em São Paulo, com 

180 entidades. Ninguém sabe quem é quem ou para aonde vai. O 

Conselho deve estar sendo assediado a todo o momento.  

Temos que pensar numa norma ou num tratamento único de 

informação para que não caiamos no ridículo.  Somos Conselheiros e 

funcionários que damos informações diversas.  As informações têm 

de ser únicas.  O Conselho vai ficar mal perante a população.  

Eles acham que é nossa obrigação, e não é nossa obrigação. É uma 

competência do INSS.  Isso deve ser público para que todos saibam. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Dora 

faz esse alerta, porque está em contado com as pessoas na ponta e 

sabe das dificuldades.  Aliás, a Irmã Tereza já havia mencionado 

essas dificuldades.  

Faço um apelo aos Conselheiros para que leiam esse 

documento da Comissão de Normas.   

Os Conselheiros serão convocados para rever o Regimento 

e para fazer uma preparação dessa reunião do dia 13.  Vamos estar 

reunidos e a pauta tem de ser bem estudada, para não fazermos uma 
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reunião sem pé nem cabeça. Temos que fazer uma reunião que traga 

algum benefício para os Conselhos que aqui estarão. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, também deve 

ficar definida a posição que o Conselho vai tomar em relação a 

esse assunto. Não podemos deixar que cada pessoa dê uma 

informação, que cada Conselheiro dê uma informação. Isso está 

criando uma grande instabilidade. Daqui a pouco, o Brasil inteiro 

vai ficar sem saber o fazer e o Presidente da República vai ter 

que apagar o incêndio.  Não há necessidade para isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Leovane. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Vamos fazer uma reunião 

extraordinária antes do dia 13? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso não foi 

decidido. 

Provavelmente, vamos ter que reunir as Comissões, em 

uma data possível, para prepararmos a reunião do dia 13 de abril.  

A pauta está proposta, mas temos que amarrar algumas coisas para 

não entrarmos nessa reunião completamente desprevenidos. 

Poderia ser o caso de fazermos uma reunião da 

Presidência Ampliada - Presidente do Conselho com os Coordenadores 

de Comissões - para organizarmos a pauta dessa reunião.  Aliás, 

poderia ficar decidido que faríamos uma reunião da Presidência 
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Ampliada no início de abril para prepararmos a reunião do dia 13.  

Não podemos deixar de tomar essa providência. 

Srs. Conselheiros, a nossa pauta está esgotada. 

Agradeço a todos pela presença. 

Está encerrada a reunião.  

 


