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27ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, na Plenária da 2 

Casa de Direitos Humanos – MG realizou-se a vigésima sétima Plenária Extraordinária do 3 

CEAS, coordenada pela Vice-Presidente Geisiane Lima Soares, onde estavam presentes 4 

os seguintes Conselheiros Titulares: Cristiane Isabel Felipe IMSNS, Dayana Cristina 5 

Lourenço de Assis CMAS/Juiz de Fora, Déborah Akerman SEDESE, Fabricia Ferraz 6 

Mateus Lopes SEAPA, Geisiane Lima Soares CÁRITAS, Gilberto Donizete Ribeiro 7 

COGEMAS, Josiany Vieira de Souza ACONESQUISTAC, Luiz George Marcelino de 8 

Trindade CMAS/Lagoa Santa, Maria Alves de Souza FETAEMG, Maria Juanita Godinho 9 

Pimenta Federação das APAES, Rodrigo dos Santos França ASSPROM, Rodrigo 10 

Silveira e Souza CRESS,  Silvana Célia de Campos SEE, Simone Aparecida Albuquerque 11 

SEDESE, Soyla Rachel dos Santos Pereira CMAS/Paracatu, Volney Lopes de Araújo 12 

Costa PSIND, Wilson de Salles Lana SEF; os seguintes Conselheiros Suplentes Arlete 13 

Alves de Almeida GRAL, Érica Andrade Rocha CRP/MG, Helder Augusto Diniz Silva 14 

CMAS/Pedro Leopoldo, Isabela  Vasconcelos Teixeira SEDESE, Isac dos Santos 15 

Lopes/Assoc. Quil. Suaçuí e Pitangueiras, Maria da Conceição Silva CMAS/Nova Lima, 16 

Maria do Carmo Brandão Vargas Vilas CMAS/Leopoldina, Marta Maria Castro Vieira da 17 

Silva SEDESE, Roseane Cristina dos Santos FENEIS, Sandra Regina Ferreira Barbosa 18 

SINTBREF, Wiliam de Souza Franco Comum. Quil. Marques, Willan Santos Franca 19 

URCMAS/BHe os membros da Secretaria Executiva: Adelmira Gomes Cerqueira, , 20 

Cláudia Alexandre, Consolação Cifani da Conceição, Fernanda Silva Souza, Leonardo 21 

Lobato Martins Costa, Maria de Paula Ribeiro, Maria Regina Varela Caldeira, Misley Mielly 22 

de Castro Costa, Raquel Trindade de Freitas Freire e Vera Lúcia Rodrigues. SIMONE: 23 

Bom dia a todos (as). Quero cumprimentar os (as) conselheiros (as). Cumprimentar a 24 

nossa secretaria executiva no nome da nossa secretária Consolação. Dizer que hoje vai 25 

ser um dia muito importante para nós. A gente vai começar o dia falando o relato dos 26 

problemas que nós estamos. Eu espero que a confiança que nos une aqui ela nos oriente 27 

para nós tomarmos as melhores decisões. Eu vou passar para a nossa vice-presidente 28 

para ela nos cumprimentar. GEISIANE: Bom dia a todos (as). Eu quero cumprimentá-los. 29 

Como a Simone falou, hoje é um dia muito importante! A nossa conferência está aí! 30 

Chegou! A gente precisa repensar alguns caminhos. Hoje eu tenho certeza de que a 31 

gente vai ter muita luz para decidir o melhor para a nossa conferência. Já que eu estou 32 

com a fala, quero fazer as justificativas de ausências. Nós temos aqui a justificativa do 33 

conselheiro Wilson Lana, da Secretaria de Fazenda, ele está de férias. E também, da 34 

Ivone, do COGEMAS, que está em uma viagem em Brasília. VOZ AO FUNDO. 35 

GEISIANE: Oi? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Está bom. Temos também a justificativa do 36 

Rodrigo, do CRESS, por motivo de trabalho. Ele também justificou a sua ausência. A 37 

nossa pauta está aí com todos vocês. A proposta então é que a gente se debruce sobre a 38 

proposta de regimento. Como a Simone disse, nós temos também o relato de algumas 39 

questões e alguns problemas que a gente precisa no coletivo repensar. Então, bom dia 40 

para todos! Boa reunião para todos nós. SIMONE: Eu vou começar fazendo um informe. 41 

Nesta última semana nós tomamos as providências com relação à empresa contratada 42 

por nós, e também... Ou seja, a empresa já imprimiu todo o material. A pasta também já 43 

está pronta, não é Consolação? O nosso material gráfico todo. Os hotéis também estão 44 

contratados. Nós recebemos três patrocínios. Nós recebemos patrocínio de uma empresa 45 

do Rio de Janeiro chamada PENZA. Também recebemos da COPASA e da 46 

FENATIBREF. Esses patrocínios então... Tem o apoio que eu já agradeço da 47 

Associação... Como que é Maria? Associação... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Quilombola 48 

de Santa Cruz. Maria, eu agradeço. Muito obrigada mais uma vez. E agradeço a Cáritas, 49 

na pessoa da nossa vice-presidente. Essas entidades estão apoiando o patrocínio. Pelo 50 

Fundo Estadual a gente não conseguiria agilidade suficiente para fazer a parte cultural. 51 

Também quero informar que nós fizemos a reunião, conforme combinamos aqui, do grupo 52 

de mobilização do ato em defesa do SUAS. Todos os movimentos, os Conselhos e 53 

Sindicatos estão envolvidos. Nós fizemos uma reunião tirando as responsabilidades. O 54 
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ato ganhou uma densidade importante dentro da conferência. Também fizemos uma 55 

reunião com a equipe de relatoria da conferência. A relatoria já está toda composta, 56 

fizemos essa reunião com eles. Na relatoria também a gente fechou alguns ajustes finais 57 

sobre a proposta de regimento interno, porque tem que estar muito bem casado com a 58 

relatoria da conferência para a gente ter uma sintonia. A Consolação nos informou e nos 59 

tranquilizou com relação aos sistemas de informações contratados tanto para a votação 60 

das propostas das conferencia, como também para a eleição de representação da 61 

sociedade civil para o CEAS e para a eleição de delegados para a conferência nacional. 62 

Nós ficamos bastante tranquilos com isso. Também quero informar aos conselheiros que, 63 

sexta-feira passada, quando chegaram as informações das cinco últimas conferências 64 

regionais, nós viemos aqui para o Conselho Estadual, “batemos” a listagem com 65 

informações de e-mails, whatsapp e outras informações que coletamos nas conferências 66 

regionais. A gente tinha combinado com a SEDESE e com a SPGF, que é uma 67 

Superintendência de Gestão Financeira que operacionaliza a parte de contratos da nossa 68 

secretaria, e combinamos com eles um fluxo para poder comprar as passagens para os 69 

conselheiros. O fluxo é onde o Conselho Estadual mandaria uma lista com informações, 70 

essas informações então seriam enviadas para a SEDESE e a SEDESE enviaria e faria o 71 

contrato com uma empresa que presta serviço para o governo do Estado todo, não só 72 

para a SEDESE. Semana passada nós tivemos a informação de que o nosso sistema do 73 

governo do Estado que compra de passagens precisaria preencher a informação bancária 74 

de todos os delegados. Têm alguns campos de informações que são obrigatórios: nome 75 

da pessoa; CPF; Carteira de identidade; Data de nascimento; Conta bancária. Aí já 76 

ficamos preocupados! Nós trabalhamos com a informação de que nós não precisaríamos 77 

ter a conta bancária, bastava o CPF e a data de nascimento. Foram essas as informações 78 

que coletamos. Negociamos com a Secretaria de Planejamento do Estado, com a 79 

subsecretária que é responsável pela parte de contratos do governo do Estado, que nós 80 

não iríamos... Se a gente poderia colocar 0000 no sistema porque nós não iríamos 81 

depositar dinheiro na conta de nenhum delegado. Assim fizemos e assim ficou acordado. 82 

Tudo correndo! Conselheiros, nós tínhamos até semana passada... Quais eram os 83 

problemas que a empresa apresentou para nós? Problemas do ponto de vista do contrato 84 

com a empresa, né? Para eu deixar mais claro. Ela já tinha nos dito que não teria 85 

condições de buscar as pessoas com deficiência que precisavam de transporte que não 86 

fosse o transporte de ônibus. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Hem.? Coletivo. Não é coletivo. 87 

Como é que chama gente? Transporte... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Rodoviário. Então, 88 

quem precisasse de outro transporte que não fosse o rodoviário, eles não poderiam 89 

atender. Outro problema também que eles colocaram para nós foi: região metropolitana 90 

de Belo Horizonte. Estes eram os dois problemas. Só para vocês terem uma noção, da 91 

região metropolitana de Belo Horizonte os problemas eram treze; Das pessoas com 92 

deficiência os problemas eram três. Durante a semana nós detectamos mais um caso, 93 

então são quatro. Então, ficamos tranquilos na sexta-feira. Saímos daqui... Fizemos tudo 94 

o que eles pediram. Ainda no domingo, a Consolação e a conselheira Marta conferiram a 95 

lista toda porque a possibilidade de errar no desgaste é grande, né? Então, conferiu e 96 

beleza. Quando foi ontem, às 16h... Primeiro eu quero relatar uma coisa antes. Durante 97 

toda a semana, toda a semana, eu pedi para mandar relatórios para eu poder 98 

acompanhar quantas passagens já tinham sido compradas, para a gente acompanhar. A 99 

empresa disse o quê: “nós compramos 147 passagens.” Essa informação foi no princípio 100 

da semana. Fiquem tranquilos porque daremos conta de comprar todas. Quando foi 101 

ontem, ás 16h, o dono da empresa mandou um e-mail dizendo a nós que eles não teriam 102 

condições de comprar todas as passagens. Ou seja, ontem nós tínhamos 147 passagens 103 

compradas e 367 passagens sem comprar. É claro que, com essa informação, nós 104 

começamos a pensar o que estava acontecendo, então fomos investigar. A Regina, aqui 105 

da secretaria executiva, nos ligou dizendo que a nossa queridíssima conselheira Josiany 106 

estava passando um aperto danado na rodoviária, ela foi trocar o seu voucher e eles 107 

avisaram que o seu voucher tinha sido bloqueado. Daí a pouco nós também ficamos 108 
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sabendo que o mesmo aconteceu com o conselheiro William. Ele também chegou à 109 

rodoviária e o seu voucher estava cancelado. Aí nós começamos a achar que o problema 110 

era muito mais grave do que nós imaginávamos. Então, o que a gente fez: eu acionei a 111 

subsecretária Dagmar, do CSC que cuida dos contratos. Eu avisei a ela o que estava 112 

acontecendo porque essa empresa é a única empresa que compra passagens rodoviárias 113 

e aéreas para o Estado. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Tá. Depois você manda para nós, 114 

por favor. Aí gente, no meio da conversa, a gente discutindo com o cara... “Pô! Você não 115 

pode chegar para nós às 16h em uma sexta-feira e falar que não tem condições de nos 116 

atender.” Ele falou: “Ah, não! A gente mandou um e-mail. O que eu posso fazer agora é 117 

ressarcimento. Vocês falam para as pessoas que vão para a conferência comprarem as 118 

passagens, segunda-feira eu vou lá e faço o ressarcimento.” Aí quando nós avisamos a 119 

subsecretária Dagmar ela ligou para ele e falou: “Olha, se você está dizendo que você 120 

tem dinheiro para ressarcir todas as pessoas, então eu exijo que você venha para Belo 121 

Horizonte, vá para a rodoviária e compre todas as passagens para todo mundo em 122 

dinheiro.” Ele tinha alegado que o problema dele estava sendo com a Gontijo. Ele tinha 123 

passado o dinheiro para a Gontijo e a Gontijo tinha se responsabilizado para fornecer as 124 

passagens para eles. Ontem, á noite, só para vocês saberem... A empresa que presta 125 

serviço para o governo do Estado é uma empresa de Chapecó, em Santa Catarina. Todos 126 

os contatos que nós fizemos com a empresa foram contatos pela videoconferência. Aliás, 127 

nós fizemos duas videoconferências com eles colocando tanto o perfil das pessoas que 128 

participam dessa conferência, quanto os problemas que nós poderíamos antever. 129 

Terminamos o dia de ontem com o compromisso deles de que eles estariam aqui em Belo 130 

Horizonte, na rodoviária, com dinheiro. Eles vão comprar as passagens no sistema da 131 

rodoviária aqui para os 367 delegados que ainda falta comprar e receber a informação da 132 

passagem. Então gente, nós estamos com um problema muito sério nas mãos. Um 133 

problema que ainda a gente não conseguiu identificar todo ele. Eu não sei ainda qual é o 134 

tamanho de todo o problema. Por que eu não sei qual é o tamanho do problema? Porque 135 

depois de tudo eu comecei a duvidar das 147 passagens que ele disse que comprou. Eu 136 

também tenho medo que aconteça com os delegados o que aconteceu com a Josiany e 137 

com o conselheiro William. Tem duas questões que eu acho importantes para discutir 138 

aqui. Primeiro, é preciso que a gente informe as pessoas o que está acontecendo. Todas. 139 

As pessoas estão sem informação. Eu acho que elas vão ficar muito chateadas com a 140 

gente se a gente não informá-las o que está acontecendo, e deixar para informá-las só no 141 

final do dia de hoje, né? Então, eu queria que vocês... Que a gente discutisse aqui esse 142 

assunto. Primeiro, se vocês acham que a gente deve informar. Nós temos duas 143 

alternativas: ou informamos agora o que está acontecendo e quais as providências que 144 

nós estamos tomando; Ou a gente esperar o dono da empresa chegar e ir para a 145 

rodoviária, aí lá para 15h ou 16h a gente ter um balanço do que de fato ele consegue. Eu 146 

não tenho clareza desse processo, sinceramente. Eu não tenho clareza para dizer aos 147 

senhores aqui. Já de antemão, a minha opinião é que a gente deveria informar os 148 

delegados. E aí, eu vou ver como, talvez a gente faça um vídeo, ou escrevemos alguma 149 

nota, ou mandamos uma nota e um vídeo de forma que todas as pessoas saibam o que 150 

está acontecendo. Se a gente deixar para fazer no final do dia, as pessoas vão ficar com 151 

a gente da mesma forma que a gente ficou com a empresa: achando que é um 152 

desrespeito e um absurdo eles terem essa informação de que não dariam conta de 153 

atender a gente e deixar para nos avisar ontem no final da tarde. O meu receio é que as 154 

pessoas tenham esse sentimento. Eu vou abrir aqui para a gente dialogar sobre isso. Eu 155 

gostaria de ouvir a opinião de todos porque é a nossa conferência, né? Eu acho que todos 156 

têm que contribuir com as decisões. Obrigada. GEISIANE: Eu vou me inscrever então. 157 

Simone, eu entendo a sua preocupação de também eles receberem uma notícia de última 158 

hora como nós recebemos. Como você disse a gente não sabe qual é o caminho e a 159 

solução que ele vai dar.  Mas eu fico pensando se não é confuso a gente dar uma 160 

informação agora e tiver que dar outra depois. Eu não sei o que a gente pensa disso, né? 161 

Eu estou trazendo mesmo para a gente refletir: se a gente trouxer uma informação agora 162 
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e ele nos dar outra solução, se isso não cria uma confusão, né? Mas eu também fico com 163 

essa mesma sensação, que informação de última hora pode ser pior. Eu estou trazendo 164 

isso para a gente repensar se não é confuso. E também, temos que pensar de que forma 165 

também isso vai atingir a maioria: se é um vídeo; Se são através de telefonemas... A 166 

gente tem que dispor algo a mais. Eu acho que só um vídeo ou uma carta não alcança. A 167 

minha maior preocupação agora é como a gente alcança, informa, tranquili e orienta 168 

essas pessoas. É isso. Estão inscritos: Débora, Volney e a Maria. DÉBORA: Bom dia a 169 

todos (as). É lamentável, né? Ruim demais isso! Ouvindo a Simone e a Geisiane e 170 

também já acompanhando de alguma foram como que isso está propagado... A gente tem 171 

o grupo de whatsapp das conferências regionais e isso já apareceu lá. Eu mesmo recebi 172 

telefonemas de diretores de regional perguntando. Eu acho que já tem mal estar instalado 173 

na perspectiva da demora. Fazendo a metáfora do gato que subiu no telhado, eu acho 174 

que a gente deveria informar, sim. Eu acho que a gente deveria agora, imediatamente, 175 

fazer uma nota simples. Eu acho que poderia ser uma nota bem simples que pudesse 176 

passar pelo whatsapp e que pudesse colocar na rede. Nós todos somos do SUAS. Nós 177 

todos temos grupos em comum. Então, se cada um de nós passar... Mas uma nota 178 

simples que dissesse que estamos tendo problemas, mas aguarde até as 16h ou até o 179 

final do dia, quando daremos informações oficiais. Senão vai começar a ter uma boataria 180 

danada! Eu acho que a gente tem que evitar isso. A minha opinião é essa, sabe? Deixar 181 

bem claro que nós estamos lamentando a situação e o ocorrido, mas que estamos 182 

tentando resolver de toda hora e que tal hora a gente vai dar o retorno. Alguma coisa com 183 

um cartaz simples para todo mundo ficar divulgando. A rede social hoje é muito eficaz 184 

nesse sentido. VOLNEY: Bom dia a todos. Eu não conheço o contrato que o Estado tem 185 

com esta empresa, né? Se essa empresa consegue o valor deste dinheiro para comprar 186 

as passagens e depois eles são remunerados através de uma comissão, ou se esta 187 

empresa compra e o Estado repõe depois. A minha pergunta é: se essa empresa recebe 188 

o recurso do Estado para comprar, o dinheiro foi repassado para a empresa? É a minha 189 

primeira pergunta. Segunda pergunta: a modalidade de contrato, eles compram com 190 

recursos próprios e depois o Estado ressarci? Então, eu queria ter essa informação: qual 191 

que é a modalidade contratual do recurso financeiro. Eu acho que esse é o ponto 192 

principal. Outra coisa: qual é o montante financeiro que essa empresa terá desembolsar? 193 

Eu acredito que dentro da licitação a empresa tem que ter um determinado capital para 194 

honrar esses contratos. Mas a minha pergunta principal Simone: o Estado teria que ter 195 

repassado esse recurso primeiro para eles ou não? MARIA: A pergunta do Volney eu 196 

inclusive que vai nos ajudar muito. Eu acho que esse caminho que o Volney coloca vai 197 

nos ajudar a pensar em alguma coisa. No meu ponto de vista, eu acho que o problema 198 

agora não é da SEDESE que fez esse contrato com a empresa. O problema caiu no 199 

nosso colo. O que está em jogo hoje, nesse exato momento é o bom andamento da 200 

conferência, na minha concepção. É isso que me deixa muito angustiada. O que está em 201 

jogo não é a compra das passagens. O que está em jogo nesse momento é o bom 202 

andamento da conferência, é a participação das pessoas. É a participação das pessoas 203 

que mais precisam estar nesse espaço. Eu até estou brincando com as meninas aqui, eu 204 

não tenho experiência direta na gestão pública de carta convite, mas eu leio muito sobre 205 

isso. Eu tenho uma cisma disso porque você envolve um terceiro ao assunto para 206 

comprar as passagens como se as pessoas fossem um objeto qualquer. A visão deles é 207 

essa! E pior do que isso, eles fazem isso de qualquer jeito. Quando menos trabalho der 208 

para eles, melhor é a satisfação deles. É o contrário da nossa, que é o bom atendimento 209 

das pessoas, as pessoas chegarem aqui seguras... Então, nós estamos na contramão em 210 

lidar com um povo que está em uma divergência diferente nós. Eu acho que a nota dá 211 

uma tranquilida no primeiro momento, mas eu acho que nós vamos ter que ajudar 212 

mesmo. Cada um pega uma lista com vinte pessoas para ligar e saber se está tudo bem e 213 

se chegaram as passagens. E se não chegou, existe uma forma ainda de comprar? Como 214 

que pode ser feito isso? O que a empresa assumiu de responsabilidade? E o que existe 215 

de possibilidade para o jurídico obrigar a empresa de cumprir? Porque ela não pode 216 
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cumprir até certo ponto, vamos imaginar. Mas o que cabia a ela cumprir? E até que ponto 217 

caberia ela nos informar? Eu acho que a gente tem que partir para esse lado. Uma equipe 218 

toma conta do que é legal no contrato, a outra verifica para quem essas passagens 219 

chegaram e para quem essas passagens foram bloqueadas... E aí, nós temos essa força 220 

tarefa. Não sei! Eu lido no movimento social e mexemos com eventos, às vezes 221 

acontecem coisas a este nível onde a gente tem que dobrar o serviço para a gente 222 

conseguir o máximo possível de pessoas, porque as pessoas podem desistir de vim. 223 

Nesse momento a gente pode ter dificuldade falar com alguém do CRAS porque hoje é 224 

final de semana, aí eles não conseguem encontrar essas pessoas mais. A gente tem que 225 

se esforçar o máximo aqui para a gente se ajudar. A conferência é do Conselho e é 226 

também do Estado. Nesse momento o que está em jogo é a gente conseguir fazer uma 227 

conferência bacana. As pessoas podem chegar aqui estressadas e começar a reclamar 228 

disso dentro da conferência, aí desvia o foco que a gente tem na conferência de cumprir 229 

um objetivo mobilizador a articulador que a gente precisa garantir. GEISIANE: Obrigada 230 

Maria. William. WILLIAM: Bom dia á todos (as). As minhas passagens sempre foram 231 

compradas via voucher e nunca teve problema. Eu sempre viajei de Gontijo de lá para cá. 232 

Eu não sei, mas é um fato a empresa dizer que teve problema com a Gontijo sendo que 233 

antes sempre a SEDESE comprava a passagem sempre via voucher. Então, já tem um 234 

fato aí que tem alguma coisa errada. Tem muitos delegados por aí sem dinheiro no bolso. 235 

No dia da conferência em Teófilo Otoni tinha conselheiros da sociedade civil falando como 236 

que iriam fazer para se transportar até o terminal rodoviário porque não tem como a 237 

SEDESE ressarcir eles. Eles já estavam preocupados em como chegar até a rodoviária. 238 

Eu até fiz uma articulação lá falando com eles com quem eles conversavam no município 239 

para estarem chegando até o terminal rodoviário. A minha preocupação então é essa. 240 

GEISIANE: Obrigada William. Temos mais alguém inscrito? Cris. CRISTIANE: Bom dia! 241 

Na verdade, a gente já estava acompanhando isso durante a semana, né? Eu acho que é 242 

como a Maria falou, a preocupação deve ser o bom andamento da conferência. Eu fico 243 

pensando em uma pessoa que, talvez, não tenha essa habito de viajar ou que não tenha 244 

esse habito de vim para Belo Horizonte, ela vai duvidar inclusive da hospedagem dela 245 

aqui, né? Eu acho que a gente precisa inclusive falar a respeito de que tudo está 246 

organizado para a chegada. Eu acho que tudo foi colocado em xeque, não só a 247 

passagem, né? Imagina o medo de vim agora? Eu concordo demais com a conselheira 248 

Maria quando ela fala do bom andamento da conferência. Nós temos que falar não só das 249 

passagens, mas também de todo o processo que está garantido dentro disso. GEISIANE: 250 

Gilberto. Desculpa Gilberto. Dayana. DAYANA: É só para complementar. O que eu ia 251 

falar a Cris acabou de dizer. Em Juiz de Fora, duas das nossas usuárias que foram eleitas 252 

no município de Juiz de Fora já desistiram, elas não vão mais participar da conferência. 253 

Elas colocaram em xeque que, se não receberam a passagem até hoje, como que vão 254 

fazer se chegar na rodoviária de Juiz de Fora e nem ter carro para buscar, além de elas 255 

serem duas idosas. E aí, eu me prontifiquei: “Vocês vão chegar até a rodoviária e eu vou 256 

buscar vocês na rodoviária. Se acontecer alguma coisa, o meu telefone... Eu vou buscar 257 

vocês!” Mas elas desistiram de vim por conta da demora. Isso colocou em xeque não só a 258 

passagem, mas todo o processo da conferência. É só mais um complemento. Eu até 259 

concordo que pode haver uma comunicação, mas eu acho que a gente não deveria 260 

colocar “quatro horas.” A gente pode estender um pouco mais esse horário porque, 261 

senão, a gente pode colocar “quatro horas” e termos que lançar outro comunicado que 262 

não conseguiu cumprir em quatro horas. E aí, a gente pode estender um pouquinho. VOZ 263 

AO FUNDO. DAYANA: Deveria! Mas não tem nem passagem pronta! Então, não vai vim 264 

também amanha de manhã. GEISIANE: Ok. Obrigada Dayana. Gilberto. GILBERTO: 265 

Bom dia á todos (as). Eu queria só reforçar e concordar com algumas coisas aqui. A 266 

posição do COGEMAS também é essa. A gente foi lesado enquanto as informações da 267 

empresa de que ela não tinha competência para cumprir o papel dela de comprar as 268 

passagens. Eu acho que a gente tem que fazer quantos vídeos for necessárias para 269 

também garantir que a informação também chegue ao outro lado. A gente está se 270 



 6 

sentindo ofendidos pela empresa. Isso pode comprometer o bom andamento da 271 

conferência, com certeza. Simone, eu acho que é importante sim fazer vídeos, fazer 272 

textos, notas... O que precisar fazer e quantas vezes forem necessárias fazer para que a 273 

gente tenha maior informação possível. Que seja um texto que dialogue com as pessoas 274 

que estão do outro lado também porque isso é positivo. Devemos também contar com os 275 

gestores caso precise de mobilização de algum tipo de transporte. O governo tem um ou 276 

dois delegados, “bota” no carro e traz para cá. No caso de Passos, por exemplo, se 277 

precisar a gente faz duas, três viagens. Eu acho que tem gestor também disposto a isso, 278 

sabe? No momento conjuntural os gestores têm consciência da importância da 279 

conferência. E ai, eu coloco a disposição do COGEMAS para poder colaborar nessa 280 

mobilização. Obrigado. GEISIANE: Obrigada Gilberto. Arlete, você se inscreveu? 281 

ARLETE: A minha preocupação é no sentido do que o William falou. Nas comunidades... 282 

Tem comunidades que elas estão muito distantes da cidade onde elas vão ter acesso até 283 

a rodoviária para chegar aqui. Então, nesse momento, as pessoas já estão se 284 

locomovendo de suas comunidades para a cidade pólo. Por isso, eu concordo com essa 285 

informação imediata, de tentar na medida do possível tranquilir um pouco essas pessoas 286 

e ver o que a gente pode fazer. Maria, eu também estava pensando nessa proposta de 287 

força tarefa dos telefonemas. A gente tem que tentar tranquilir essas pessoas para que 288 

elas não cheguem aqui apavoradas e gastem o seu tempo só lamentando possivelmente 289 

o que foi mais difícil no início. Eu creio que a gente tem que fazer isso, sim. SIMONE: Eu 290 

vou tentar fazer alguns esclarecimentos, pelo menos os que eu acho que eu tenho né? 291 

Com relação à modalidade contratual, ela é uma empresa que oferta passagem para todo 292 

o governo do Estado, para todas as secretarias estaduais. Quando os contratos são 293 

grandes dessa forma, cada parte do contrato é paga pelo orçamento de determinada 294 

secretaria. Então, a parte da SEDESE... Tem a parte da SEDESE, da Saúde... E, no que 295 

tange a parte da SEDESE, a empresa recebeu antes. Antes. Então, não é um problema 296 

de dinheiro. Eu acho que se fosse a nossa atitude também seria outra. Não essa. Quando 297 

a SEDESE percebeu que o problema estava para além do problema das mais de 500 298 

passagens, nós acionamos a Secretaria de Planejamento, que é quem coordena no 299 

Estado o contrato. Chama CSC. A subsecretária, que também é a gestora geral do 300 

contrato, ela já tomou as providências legais. Quais são as providências legais? Ela 301 

combinou com o dono da empresa que ele saísse de Chapecó e estivesse em Belo 302 

Horizonte para ele cumprir o contrato com o governo do Estado. Essa foi a providência 303 

jurídica. Eu sei que muitos aqui não têm experiência no governo do Estado, mas têm 304 

experiência suficiente para entender que neste momento o Estado está fazendo tudo para 305 

ele cumprir com a obrigação dele. Mas ele se comprometeu, eu disse isso aqui. Eu vou 306 

falar com calma. Nós estamos com duas situações. Ele entregou para nós 147 nomes 307 

dizendo “estes aqui eu comprei e encaminhei o voucher.” E nós temos 367 pessoas que 308 

eles deveriam ter comprado as passagens e não compraram. É essa a ordem. O que 309 

aumentou a nossa suspeita é que, quando a gente tem a notícia de os vouchers estão 310 

bloqueados, eu estou com receio, não é uma comprovação... Eu estou com receio de que 311 

até os 147 que eles disseram que compraram possam estar com problemas. É isso o que 312 

eu disse aqui. A outra questão é que tem que falar que tudo está garantido. Eu acho que 313 

primeiro a gente tinha que ter um esclarecimento até para a gente ver que atitude que 314 

vamos tomar. Até para a gente pensar em uma força tarefa todo mundo tem que ter o 315 

mesmo nível de informação e clareza, senão, a gente pode piorar ainda mais a situação 316 

se todo mundo não estiver com clareza dos fatos, né? Eu vou passar para a nossa 317 

secretária executiva, ela pode ajudar porque ela acompanhou tudo o tempo todo. 318 

CONSOLAÇÃO: Bom dia, gente. Nós fizemos reuniões com essa empresa, eu participei 319 

das reuniões. Nós fizemos o levantamento dessa curva de risco de todos: de município 320 

que não teria passagem direta; Que teriam dois ônibus; Como que seria isso; Como que 321 

seria a entrega de passagem para os municípios que não tem rodoviária; Município que 322 

às vezes pega o delegado na estrada, no meio do caminho... É só para vocês terem 323 

clareza de que nós fizemos isso tudo! E eles “não, isso dar para resolver desse jeito.” Na 324 
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reunião estava o diretor responsável na SEDESE por essa questão de compras, tinha o 325 

Matheus que é ligado a questão da diária... Então, assim, nós vamos levantando todos os 326 

problemas. Mesmo porque a gente tinha de experiência até o que acontece aqui, não é 327 

William? Vocês vêem da comunidade de vocês para pegar o ônibus... Nós pegamos tudo 328 

isso! Fora outros casos que a gente já teve. Então, nós enumeramos isso para eles. 329 

Falamos “olha gente, vocês têm esses casos.” “Não! Isso dá para resolver! Nós vamos 330 

comprar duas passagens...” A empresa dispensou inclusive da gente que levantasse o 331 

ônibus, porque ela iria fazer isso. Ela pediu o contato telefônico dessas pessoas, e-mails 332 

dos delegados... Então, nós entendemos que ela estava fazendo! Ela se comprometeu 333 

inclusive em ligar. “Olha, se a gente não tiver os dados, a gente vai ligar.” Como a Simone 334 

falou, nós passamos a planilha com tudo que era necessário. Antes da inserção no 335 

sistema nós já tínhamos encaminhado uma planilha para eles. Assim que terminava uma 336 

regional, eu... Na sexta-feira a gente tinha combinado que era o dia em que eu mandava a 337 

planilha. Terminou uma regional, na sexta-feira eu mandava a planilha com o nome das 338 

pessoas, telefone... Tudo isso foi feito. E a gente estava cobrando esse retorno. “Está 339 

caminhando. Nós estamos comprando! Ah, é porque nós não fechamos tudo ainda!” Nós 340 

temos registradas as coisas em e-mail. Então, realmente é complicada às vezes essa 341 

relação. Se ele já atendia a gente, eu Consolação, nunca imaginava que realmente podia 342 

acontecer isso. Nós já estamos para essas pessoas, por isso a equipe não está aqui tá? 343 

Todo mundo do CEAS veio trabalhar. Tem o pessoal destinado a ligar para essas 344 

pessoas. Outro pessoal está atendendo todos os telefonemas. Outro pessoal está 345 

respondendo os e-mails que estão chegando e anotando os telefones que as pessoas 346 

estão ligando, para a gente saber que não teremos problemas em dar retorno para 347 

aquelas pessoas. Então, essas medidas a gente já tomou. Ainda, a Adelmira e a Nisley, 348 

que é a estagiaria, elas foram lá na rodoviária. A gente tinha 16 vouchers que eles 349 

encaminharam para a gente como uma amostra do que estava sendo, então elas foram 350 

até a rodoviária para saber se eles também foram cancelados. A gente foi buscar essa 351 

informação. Não tem como buscar de todos porque a gente não tem o número desses 352 

vouchers. Então, por isso, estamos ligando um a um. “Você recebeu o voucher? 353 

Recebeu? Conseguiu trocar? Foi na rodoviária?” Então é só para somar nessas medidas 354 

que a gente está fazendo. Eu já fiz uma proposta de uma nota na medida em que vocês 355 

foram falando. Eu não a projetei ainda, mas tem uma nota. Quando for o momento disso a 356 

gente apresenta. GEISIANE: Marta. MARTA SILVA: Só para lembrar também que, antes 357 

da gente tomar a decisão de ir para as conferências regionais propondo que a estrutura 358 

da conferência estadual asseguraria o transporte rodoviário dos delegados da sociedade 359 

civil, nós tomamos todo o cuidado para antes ver a estrutura que teríamos antes de 360 

chegar a fazer essa proposta. Nós pensamos em duas, três, quatro alternativas, né? E 361 

chegamos nessa alternativa tá? Então é só para dizer também que a gente se resguardou 362 

de toda a estrutura organizativa para a gente fazer esse tipo de proposta. A gente vai ter 363 

que tomar decisões conjuntas. Mas eu não vou morrer na praia, não! Vamos dar uma 364 

levantada aí, gente! VOZ AO FUNDO. MARTA SILVA: É. Está difícil para o coração da 365 

gente que está se dedicando, mas vamos levantar! Eu não morro na praia, não! Eu morro 366 

lutando! APLAUSOS. SIMONE: Ai, ai! É. É isso mesmo! Eu estou dizendo isso também 367 

porque eu já estou processando luto desde ontem, né? E a gente vai processando... 368 

Juntos a gente vai se confortando, se fortalecendo... É sempre muito bom. Eu acho que a 369 

democracia ela tem essa vantagem importantíssima de tomar decisões conjuntas, mas 370 

também de nos sentir mais fortes e mais próximos para a gente poder fazer as coisas. Na 371 

hora que essa empresa chegar aqui e estiver na rodoviária comprando as passagens para 372 

as pessoas... Eu preciso pelo meu estilo e pelo lugar que eu ocupo deixar claro para 373 

vocês que eu estou morrendo de medo dessa empresa está falindo. Se esta empresa 374 

estiver falindo, aí é outra decisão que nós temos que tomar. Eu não tenho certeza do que 375 

eu estou falando! Eu não tenho elementos que me dêem clareza se essa empresa está 376 

falindo ou não. Se ela estiver falindo gente... A gente pode ter combinado há cinco anos, 377 

pode ter... Aí é outra história. É isso o que a Consolação falou! É uma empresa que 378 
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compra todas as passagens para nós há muito tempo. Nunca deu problema. Quer dizer, 379 

nós estamos confiando uai! Ela é da prEstadora de serviços do Estado, não é um negócio 380 

que eu comprei para esse evento, né? É isso o que eu queria dizer para vocês! Também 381 

para que depois eu possa ser transparente o suficiente com vocês para vocês terem 382 

clareza do que estou achando. Eu não tenho certeza. Pode ser que não, porque ele 383 

colocar tudo a perder. Perder um contrato exclusivo com o governo do Estado custa muito 384 

caro para qualquer empresário. Então, pode ser que ele chegue aqui com o dinheiro no 385 

bolso, sim, e vai comprar as passagens na rodoviária. E aí, nós vamos fazer isso mesmo, 386 

vamos dividir entre nós tá? Volney. VOLNEY: Simone tem como a gente ligar para a 387 

empresa para saber em que vôo ele está vindo para Belo Horizonte? SIMONE: Isso tudo 388 

a nossa equipe está fazendo! VOLNEY: Em que vôo ele vai está chegando aqui e que 389 

horas ele vai chegar em Belo Horizonte. VOZ AO FUNDO. SIMONE: É. É o seguinte 390 

Volney, como é um contrato, a nossa equipe também está “de cima” neles. VOLNEY: Ok. 391 

Agora, e com a relação à informação que a Consolação deu que os vouchers já foram 392 

comprados. Já tem Consolação? Ou não chegou ainda? VOZ AO FUNDO. VOLNEY: 393 

Está fazendo né? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Quem? Silvana. SILVANA: Eu acho que 394 

nós não temos muita opção a não ser acreditar que vai dar certo, sabe? E soltar uma nota 395 

o mais rápido possível tentando passar esse espírito para as pessoas que estão 396 

precisando vim. Deus nos livre, mas se não der certo, depois é outra história. Aí nós 397 

vamos ter que fazer outra nota. Agora nós temos que fazer uma nota acreditando que vai 398 

dar certo. Temos que passar esse ânimo para as pessoas para que não tenham 399 

desistências, sabe? Eu acho que a estratégia agora é essa. GEISIANE: Obrigada Silvana. 400 

VOZ AO FUNDO.  GEISIANE: Pessoal, por favor, vamos nos concentrar? Eu sei que a 401 

estamos agitados... Meninas! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Psiu! Vamos tentar 402 

concentrar para a gente tentar já tirar aqui uma deliberação ou um encaminhamento para 403 

a gente poder dar continuidade. Como todos aqui colocaram, a gente tem que pensar no 404 

bom andamento da conferência. Temos outros pontos que, enquanto isso, a gente pode 405 

dividir aqui um grupo para pensar em uma nota. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ótimo. 406 

Enquanto isso a gente segue com o que tem que fazer. Temos ainda a Débora que quer 407 

contribuir e também o Volney. Obrigada gente. DÉBORA: Bom, tentando encaminhar 408 

para essa idéia de que vamos fazer dar certo, eu acho que a gente podia fazer esse 409 

ponto... Se vamos fazer a nota ou não vamos... E aí, como que a gente faria ela agora de 410 

manhã. Dentro dessa preocupação que a Simone colocou agora, a gente tem que pensar 411 

que as estratégias elas são diferenciadas, eu penso. Eu acho que mesmo para ligar, ou 412 

para convencer, ou para ver as possibilidades, eu acho que os segmentos têm condições 413 

diferenciadas para pensar soluções que podem ser diferenciadas. Eu não sei, mas até 414 

para a gente já começar a levantar isso. Acredito que trabalhador possa ser ressarcido 415 

porque se é trabalhador ele tem um salário. Então, isso significa se vier a pensar a gente 416 

já tem essa possibilidade, né? Separar os grupos da sociedade civil. Se tiver essa solução 417 

do trabalhador comprar a passagem e depois ser ressarcido, eu acredito que as entidades 418 

também possam ser não é Geisiane? Eu posso estar enganado. E, os usuários, a gente 419 

pode pensar nessa solução que o Gilberto falou: a gente pensar com os gestores em 420 

colocar os usuários nos carros e trazer. Mas eu acho que a gente já tinha que caminhar 421 

mesmo para uma resolução e tentar ver como é que a gente se organizar para a parte da 422 

tarde. CRISTIANE: Débora, eu concordo com essa postura de pensar mesmo na questão 423 

de ressarcir. Mas eu, de verdade, eu fico muito insegura. Eu acho que muitas pessoas se 424 

organizaram para estarem aqui contando que a infraestrutura fosse garantida. Nós 425 

estamos falando dos segmentos onde muitos deles nesse final de semana nem possam 426 

estar funcionando, né? Na minha entidade, por exemplo, eu não sei nas demais, tem que 427 

ter liberação de caixa. Eu já tive essa questão aqui. A Consolação e secretaria executiva 428 

bem lembram disso, teve essa questão mesmo do atraso e da passagem. Eu tive que 429 

pedir a minha diretoria para liberar o caixa! Não teve o entendimento por entender a 430 

importância, mas teve um processo. Eu acho que nós não temos tempo para esse 431 

processo. Pensar talvez que o trabalhador tenha esse recurso público por trabalhar... Nós 432 
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estamos vivendo um momento muito complexo. Eu não acho que as pessoas tenham 433 

esse valor disponível ou planejado para vim, eles estavam contando com a infraestrutura 434 

pronta. Eu acho que a questão aqui não é só da passagem, é da credibilidade em toda a 435 

infraestrutura. Até pensar que tem que ter o trabalhador ou a entidade... Ela vai querer 436 

vim com o valor inclusive da hospedagem, sabe? É um sentimento de segurança, 437 

entendeu? Nós fomos nas conferências regionais... Eu até me emocionei falando para a 438 

Érica dessa frustração. Nós fomos nas conferências regionais falando dessa garantia 439 

acreditando realmente que iria ter. Foi deliberado. Eu estou com a Marta, a gente não 440 

pode morrer na praia. Eu acho que a gente tem que ir até a última nadada possível! Se for 441 

para ficar aqui, vamos fazer uma força tarefa! Vamos ficar! Vamos fazer o que for possível 442 

para garantir o que foi falado nas conferências regionais e todo o trabalho que foi 443 

realizado, né? E para mostrar exatamente se não acontecer e se não for possível, não foi 444 

por falta de esforço do CEAS! Que não foi por falta de esforço da SEDESE! Foi por uma 445 

questão externa mesmo que a gente não consegue deliberar sobre ela. GEISIANE: 446 

Ótimo. Obrigada Cris. Gente, eu acho que... Volney! Ainda quer falar Volney? VOZ AO 447 

FUNDO. GEISIANE: Pega aí Maria. MARIA: A nota precisa ser feita no sentido positivo. 448 

Nós temos que dizer que a conferência já chegou! Que ela está aí! Que nós estamos 449 

trabalhando para tentar garantir que tudo ocorra bem! Que essas questões colocadas 450 

hoje sobre o transporte nós estamos trabalhando para que resolva! Que os delegados 451 

possam nos ajudar inclusive colocando-se a disposição em lugar com fácil acesso de 452 

comunicação! É nesse sentido! Quando eu falei sobre a questão do transporte é que, 453 

mesmo que a empresa compre, nós temos situações de pessoas que não consigam ter 454 

acesso a tecnologia. Então, na nossa nota também tem que dizer que as pessoas devem 455 

procurar e se esforçar. É uma nota de trabalho até porque a conferência “já está 456 

andando.” Eu acho que isso vai dar uma harmonizada e etc. SIMONE: O William está 457 

inscrito. Depois nós vamos encaminhar, está bem? WILLIAM: Um delegado acabou de 458 

me ligar aqui perguntando a respeito da passagem, a passagem dele não chegou. Aí eu 459 

falei para ele que estamos sentados e resolvendo aqui. Ele me disse o que o whatsapp 460 

dele não está funcionando, mas eu disse que vamos dar um jeito de avisar a ele. VOZ AO 461 

FUNDO. WILLIAM: De Carlos Chagas. Eu anotei. SIMONE: Olha só! Eu acho que nós já 462 

podemos encaminhar aqui algumas coisas. Primeiro, com base nessa proposta que a 463 

Consola fez, vamos tirar um grupo aqui para escrever uma nota, uma nota que coloque 464 

esse sentido que a Maria colocou ali né? Que todo mundo sinta que nós estamos juntos! 465 

Que aqui nós estamos tentando resolver! A outra questão é que, se nós fomos nas 466 

conferências regionais e falamos, é porque nós tínhamos certeza do que a gente estava 467 

falando. Então, se a gente for falar as possibilidades, tem que ter certeza para isso. Olha 468 

só, gente! Eu vou falar de novo. Tem uma equipe da SEDESE  que está em contato 469 

com a empresa e que está também organizada para acompanhar a empresa na 470 

rodoviária. Ela não vai fazer isso sozinha, daqui para frente nós vamos “colar” neles 471 

porque a relação de confiança acabou. Acabou! Vamos dividindo assim? Aí eu queria 472 

ver... Não, eu vou passar para a nossa vice-presidente para ela encaminhar. GEISIANE: 473 

Eu queria sugerir que a gente fizesse a leitura ali do que a Consolação está propondo. 474 

Queria saber se ainda é preciso umas duas pessoas aqui deste pleno saírem 475 

acompanhando a conselheira Marta para repensar se essa pode ser aprovada por nós ou 476 

se vai dar um incrementada e ver o que é preciso. Então, vamos ver ali. Prezados (as) 477 

delegados (as). A 12ª conferência estadual de assistência social está chegando! O CEAS 478 

e a SEDESE estão devidamente organizados para receber a todos (as)! Todo o receptivo 479 

na rodoviária em Belo Horizonte, a hospedagem e a alimentação estão garantidos. 480 

Informamos que estamos tendo problemas com a empresa responsável para emissão de 481 

passagens. Lamentamos profundamente o transtorno gerado a todos. Queremos a melhor 482 

conferência, com a participação de todos os delegados. Por isso, o CEAS e a SEDESE 483 

estão mobilizados para resolver essa questão tomando as medidas necessárias. Em 484 

breve encaminharemos mais informações. Então, como tem gente aqui que até falou em 485 

sugestão, pode ser que duas pessoas resolvam isso com a Marta? VOZ AO FUNDO. 486 
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GEISIANE: A Débora já se propôs a ajudar. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A Maria 487 

também. Você pode ajudar ali Maria? Tranqüilo, gente? Para não sair muita gente. A 488 

Maria e a Dayana se colocaram a disposição. Débora e Marta. Pronto? VOZ AO FUNDO. 489 

GEISIANE: Mas vai lá só para dar um “pitacozinho”. É bom.  Maria. Dayana. Marta. 490 

Débora. Obrigada gente. Eu acho que a gente agiliza dessa forma. SIMONE: Ó! Se vocês 491 

acharem que precise colocar um celular de contato pode colocar o meu, está bom gente? 492 

VOZ AO FUNDO. SIMONE: Então, está bom. Eu vou... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Deixa 493 

eu só pedir mais alguma coisa, gente. Vamos falar só oficialmente pelo whatsapp, por 494 

favor? Não vamos colocar essa questão no grupo sem ser uma posição do Conselho 495 

Estadual. É uma coisa impressionante! A gente escreve “a”, mas a pessoa percebe “b”, 496 

porque cada um nós interpreta o que ler de acordo com a nossa emoção. Então, eu peço 497 

encarecidamente! VOZ AO FUNDO. SIMONE: É. A mesma mensagem. A mesma 498 

orientação. Na hora que a nota estiver pronta, aí nós todos vamos para o whatsapp. Eu 499 

vou pedir licença, mas me sinto na obrigação de ali e ligar para o presidente do 500 

COGEMAS. Eu vou explicar para ele o que está acontecendo porque vai ser muito ruim 501 

ele ter essa informação sem eu ter ligado para ele. É só um minutinho, está bom? Eu só 502 

vou me afastar um pouquinho e vou ali ligar para ele. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não, 503 

sugiro... Vamos continuar tá? Eu só vou ali rapidinho e já volto. Vamos fazer o seguinte... 504 

O regimento Consola... Ah, desculpa! Está ali. Apesar dos pesares vamos tentar nos 505 

concentrar para o regimento, que também é muito importante. Anteontem a comissão 506 

organizadora se debruçou com a proposta da minuta do regimento interno. Muitas 507 

correções e alterações foram feitas. A gente acredita que já temos um bom produto, mas 508 

é preciso que a gente se concentre agora para os últimos detalhes. Aqui, nesse pleno, 509 

ainda podem aparecer outras sugestões, possíveis alterações, não é Consola? Muita 510 

correria. Então, vamos... Todo mundo tem o impresso aí. Vamos acompanhar? Eu vou 511 

fazer a leitura. Como é do nosso costume, o nosso rito, na medida em que tiverem 512 

sugestões ou alguma correção, peço para que se manifestem porque a Consolação vai 513 

registrar ali no computador os destaques, está bom? Então, vamos lá. 12ª conferência 514 

estadual de assistência social de Minas Gerais. Minuta de regimento interno. Capítulo I do 515 

objetivo e temário. Art. 1º A comissão organizadora da conferência estadual é 516 

responsável pela condução dos trabalhos, sob a coordenação da presidente e da vice-517 

presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Art. 2º A 12ª conferência estadual 518 

de assistência social foi convocada pela resolução conjunta da Secretaria de Estado de 519 

Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE e do Conselho Estadual de Assistência 520 

Social – CEAS nº 53/2016 publicada no diário oficial de Minas Gerais em 20 de dezembro 521 

de 2016, e ocorre nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2017, no MINASCENTRO - Av. 522 

Augusto de Lima, 785 – Centro – Belo Horizonte – Minas Gerais. Art. 3 A 12ª Conferência 523 

Estadual de Assistência Social constitui-se em instância máxima de mobilização, 524 

participação social e deliberação e tem a finalidade de avaliar a situação da Assistência 525 

Social na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e propor novas 526 

diretrizes para o seu aperfeiçoamento. Parágrafo único. São objetivos da 12ª Conferência 527 

Estadual de Assistência Social: I – Analisar, debater e deliberar sobre as propostas 528 

aprovadas nas Conferencias Municipais para o Estado e para a União, observando os 4 529 

Eixos que orientam as discussões sobre o tema das Conferências de Assistência Social 530 

em 2017; II – Dar conhecimento das deliberações das Conferências Regionais de 531 

Assistência Social de 2017; III – Dar visibilidade a organização, a luta e a resistência em 532 

relação à ameaça ao desmonte do SUAS. Volney. Ok. IV – Avaliar a situação da 533 

Assistência Social na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social em Minas 534 

Gerais e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento; V – Aprovar a “AGENDA DE 535 

ORGANIZAÇÃO, LUTA E RESISTÊNCIA EM DEFESA DO SUAS”; VI – Eleger os 536 

representantes da sociedade civil e os representantes governamentais dos Conselhos 537 

Municipais de Assistência Social para compor o CEAS para a gestão 2017 a 2019; VII – 538 

Eleger os delegados à 11ª Conferência Nacional de Assistência Social. Art.4º A 12ª 539 

Conferência Estadual de Assistência Social tem como tema geral a “Garantia de Direitos 540 
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no Fortalecimento do SUAS”. Parágrafo único. O lema da 12ª Conferência Estadual de 541 

Assistência Social é a “Garantia de Direitos no SUAS: organizar, lutar e resistir.” Art. 5º A 542 

12ª conferência estadual de assistência social normatizadas pelas resoluções do 543 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS nº 586, 592, 595, 596, 604, 605 e 544 

609/2017 ocorrerá conforme o estabelecido neste regimento interno. Capítulo II do 545 

credenciamento. Art. 6º O credenciamento da 12ª conferência estadual de assistência 546 

social será efetuado no dia 09 de outubro, de 08h às 19h, e tem como objetivo identificar 547 

a sua condição de participação. Art. 7º O crachá de delegado é um instrumento que dá o 548 

direito ao voto na conferência e não poderá ser utilizado por outra pessoa que não o seu 549 

titular. Art. 8º A identificação do crachá é definidora do segmento do participante para 550 

todos os fins inclusive para o processo de eleição para composição do CEAS e de 551 

escolha dos delegados a 11ª conferência nacional de assistência social. Art. 9º Em caso 552 

de perda do crachá o mesmo não poderá ser substituído. Art. 10 Os (as) convidados (as) 553 

e delegados (as) que não escolheram previamente a plenária temática que desejam 554 

participar, a escolha será no ato do credenciamento, conforme as vagas disponíveis. 555 

Capítulo III das mesas temáticas. Art. 10 A 12ª conferência estadual de assistência social 556 

contará com três mesas temáticas, conforme disposto no capitulo II das mesas temáticas 557 

da resolução do CEAS 609/2017. Art. 11. A Mesa Temática “O SUAS em Minas Gerais: 558 

conferir e avaliar” tem por objetivo analisar o cumprimento das propostas deliberadas na 559 

11ª Conferência Estadual de Assistência Social, ocorrida em 2015, e apresentar as 560 

deliberações das Conferências Regionais de 2017. Art. 12 A Mesa Temática “As 561 

entidades da rede privada e seu vínculo com o SUAS” terá por objetivo discutir a 562 

importância das entidades no SUAS e as estratégias necessárias para sua vinculação ao 563 

sistema. Art. 13 A Mesa Temática “O SUAS: conquistas, organização, luta e resistência” 564 

terá o objetivo de discutir o legado Nacional e Estadual do SUAS, registrar o processo de 565 

construção do SUAS e traçar as perspectivas conjunturais para o Sistema. Art. 14 As 566 

Mesas Temáticas contarão com um (a) coordenador (a) e expositores (as). I – Os (As) 567 

coordenadores (as) terão as atribuições de coordenar os debates, assegurando o uso da 568 

palavra a todos os (as) participantes. II – Os (As) expositores (as) terão a atribuição de 569 

apresentar o tema para qualificar o debate. Art. 15 Os delegados e convidados 570 

devidamente credenciados poderão fazer inscrição para intervenção oral após a 571 

apresentação do tema, ou encaminhar perguntas por escrito. Parágrafo único: Cada 572 

intervenção oral terá duração máxima de dois minutos. Capítulo IV das plenárias 573 

temáticas. Art. 16 As plenárias temáticas com caráter analítico, propositivo e deliberativo 574 

serão organizadas conforme disposto no Capitulo III das plenárias temáticas da resolução 575 

do CEAS nº 609/2017. Art. 17 Art.14. A 12ª Conferência Estadual de Assistência Social 576 

contará com 04 (quatro) Plenárias Temáticas, realizadas simultaneamente, de caráter 577 

analítico, propositivo e deliberativo, compostas pelos (as) delegados (as) e convidados 578 

(as) da Conferência. §1º São objetivos das Plenárias Temáticas: I – apresentar subsídios 579 

para qualificar os debates; II – apreciar e deliberar sobre as propostas sistematizadas, 580 

oriundas das conferências municipais, considerando o instrumental da Resolução do 581 

CEAS nº 592/2017; e III – apresentar e deliberar novas propostas sobre o eixo. §2º As 582 

Plenárias Temáticas discutirão os eixos especificados nos Informes nº 02 e 04/2017 do 583 

CNAS, que expressam e orientam a discussão do temário da Conferência: I - EIXO 1 - A 584 

proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão 585 

dos direitos socioassistenciais. II - EIXO 2: Gestão democrática e controle social: o lugar 586 

da sociedade civil no SUAS. III - EIXO 3: Acesso às seguranças socioassistenciais e a 587 

articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos 588 

socioassistenciais. IV - EIXO 4: A legislação como instrumento para uma gestão de 589 

compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 590 

socioassistenciais. Art. 18 A votação será realizada por meio de sistema eletrônico sem 591 

fio disponibilizado a cada delegado. §º1º A apuração das votações pelo sistema eletrônico 592 

será realizada por percentual de votos favoráveis, contrários e abstenções. §2º Na 593 

impossibilidade de votação pelo sistema eletrônico, a votação será realizada com a 594 
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utilização dos crachás dos delegados. §3º A apuração das votações por crachás será feita 595 

por contraste e, em caso de duvida, será realizada a contagem dos votos. Art. 19º As 596 

Plenárias Temáticas da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social ocorrerão da 597 

seguinte forma: §1º As Plenárias Temáticas possuem o objetivo de apresentar, debater e 598 

deliberar as propostas para o Estado e para a União, e obedeceram aos seguintes 599 

processos: I – apresentar os temas dos eixos para aprofundar os debates; II – apreciar, 600 

debater e deliberar as propostas oriundas das Conferências Municipais de Assistência 601 

Social dirigidas para o Estado e para a União, registradas no sistema eletrônico, no prazo 602 

estabelecido pelo CEAS e cumpridas pela Comissão Organizadora da Conferência 603 

Estadual de acordo com o conteúdo e com a freqüência; III – apresentar, debater e 604 

deliberar as novas propostas. §2º As Plenárias Temáticas contarão com expositores (as), 605 

coordenadores (as), relatores (as) e apoiadores (as). I – Os (As) coordenadores (as), 606 

indicados (as) pela Comissão Organizadora, terão as atribuições de conduzir a plenária, 607 

ajudar a esclarecer dúvidas e coordenar os debates. II – Os (As) apoiadores da 608 

coordenação, eleitos pela plenária, terão atribuição de contribuir com a coordenação da 609 

mesa; III - Os (As) expositores (as), indicados pela Comissão Organizadora, terão as 610 

atribuições de apresentar o tema e esclarecer dúvidas; IV – Os (As) relatores (as), 611 

indicados pela Comissão Organizadora, terão a atribuição de registrar as propostas 612 

aprovadas, alteradas e excluídas, e as novas propostas. §3º As Plenárias Temáticas 613 

avaliarão as propostas sistematizadas, para o Estado e para a União, oriundas das 614 

conferências municipais, da seguinte forma: I – leitura das propostas para anotação dos 615 

destaques que forem solicitados pelos participantes; II – as propostas não destacadas 616 

serão votadas em bloco, quando para o Estado, e uma a uma quando para a União; III – 617 

forma de votação das propostas: a) favorável; b) contrário; c) abstenção; IV – as 618 

propostas destacadas para esclarecimento após o mesmo serão colocadas para votação; 619 

V – as propostas poderão ter duas defesas: uma a favor e uma contrária, antes da 620 

votação. §4º Serão consideradas aprovadas as propostas com votos favoráveis de 50% 621 

mais um dos votantes presentes na Plenária Temática. §5º Cada intervenção oral deverá 622 

ser de, no máximo, dois minutos. Art. 20 Os participantes das plenárias temáticas poderão 623 

apresentar à equipe de relatoria novas propostas dentro do eixo de discussão no dia 624 

10/10, de 14h às 16h. §1º Entende-se por novas propostas aquelas apresentadas com 625 

conteúdo distinto das propostas sistematizadas oriundas das conferências municipais. §2º 626 

As propostas novas poderão ser aglutinadas entre si quando tiverem conteúdo 627 

semelhante ou mesmo assunto. §3º As propostas novas serão apresentadas para 628 

deliberação individualmente. Art. 21 As propostas aprovadas pelas plenárias temáticas, 629 

para o Estado, não serão objeto de deliberação na plenária final, comporão o relatório da 630 

12ª conferência estadual. Art. 22 As quatro proposta aprovadas pelas plenárias temáticas, 631 

com maior número de votos para a União, serão encaminhadas à plenária final para fins 632 

de priorização, conforme orientação do informem nº 04 de 2017 do CEAS. Art. 23 As 633 

plenárias temáticas contarão também com uma mesa de apoio indicada pela comissão 634 

organizadora. Capitulo V do processo eleitoral dos representantes de entidades não 635 

governamentais e dos representantes governamentais dos Conselhos Municipais de 636 

Assistência Social para compor o CEAS. Art. 24 O processo eleitoral dos representantes 637 

da sociedade civil e dos representantes governamentais dos Conselhos Municipais de 638 

Assistência Social para compor o CEAS gestão 2017/2019 é regido pelas resoluções do 639 

CNAS nº 603 e 607/2017. Parágrafo único: As orientações relativas ao processo eleitoral 640 

serão apresentadas às 09h do dia 11/10/2017, no Teatro Topázio, perante toda a plenária 641 

da 12ª conferência estadual de assistência social. Capítulo VI do processo de escolha dos 642 

delegados à 11ª conferência nacional de assistência social. Art. 25 Conforme 643 

deliberação... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Oi? Quero. ISABELA: Deixa eu continuar. 644 

Art. 25 Conforme deliberação do Conselho Nacional de Assistência Social contido em seu 645 

informe nº 03 de 2017, Minas Gerais terá 150 delegados para a 11ª conferência nacional 646 

de assistência social. Parágrafo único: Conforme disposto no Art. 21 da resolução do 647 

CEAS nº 609/2017, respeitando a paridade, tem-se 75 vagas para representantes 648 
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governamentais e 75 vagas para representantes da sociedade civil distribuídas da 649 

seguinte forma: I – Das 75 vagas para o segmento governamental serão destinadas 60 650 

vagas para os delegados advindos das Conferências Regionais e 15 vagas para os 651 

delegados do CEAS e delegados Estaduais; II – Das 75 vagas para o segmento da 652 

sociedade civil serão destinadas 27 vagas para o segmento de usuários para delegados 653 

advindos das Conferencias Regionais, 23 vagas para o segmento de trabalhadores para 654 

delegados advindos das Conferencias Regionais, 16 vagas para o segmento de entidades 655 

para delegados advindos das Conferencias Regionais e, 9 vagas para os delegados do 656 

CEAS. Aí vem o quadro. Eu faço um destaque também no quadro. VOZ AO FUNDO. 657 

ISABELA: Eu! Só para explicar. Art. 26 A escolha dos delegados para... Vocês querem 658 

que leia o quadro? Melhor né? Governamental: 60 vagas para os delegados advindos das 659 

conferências regionais; 15 vagas para o segmento para os delegados estaduais e 660 

delegados do CEAS; Total – 75 vagas; Sociedade civil: 66 vagas para os delegados 661 

advindos das conferências regionais, sendo 27 vagas para o segmento de usuários, 23 662 

vagas para o segmento de trabalhadores, 16 vagas para o segmento de entidades e 9 663 

vagas para os delegados do CEAS; Total – 75 vagas. Art. 26 A escolha dos delegados 664 

para a 11ª conferência nacional de assistência social será organizada por segmento, 665 

utilizando-se para isso a identificação que constará no crachá entregue no ato de 666 

credenciamento. §1º Os locais onde os segmentos se reunirão serão identificados 667 

conforme o disposto a seguir, para os delegados advindos das conferências regionais: a) 668 

órgão gestor da política de assistência social; b) entidades de assistência social; c) 669 

usuário de assistência social; d) trabalhador da área de assistência social. §2º O CEAS 670 

por meio de seus conselheiros e de sua secretaria executiva dará apoio ao processo de 671 

escolha em cada segmento. §3º Os candidatos mais votados serão os titulares, sendo 672 

suplentes os que seguem a seqüência do número de votos e na mesma votação. §4º Os 673 

suplentes serão elencados em ordem de votação, e em caso de ausência de um titular, 674 

serão convocados respeitando-se essa ordem. §5º Em caso de empate, nova votação 675 

deve ser realizada. §6º Os delegados eleitos representantes governamentais e da 676 

sociedade civil terão as despesas do transporte do município de origem para Brasília, ida 677 

e volta, custeadas pelo Estado. §7º As orientações relativas ao processo de escolha 678 

serão apresentadas após a representação do resultado do processo eleitoral para compor 679 

o CEAS no Teatro Topázio, perante toda a plenária da 12ª conferência estadual de 680 

assistência social. Capítulo VII das moções. Art. 27 As propostas de moções deverão ser 681 

elaboradas em formulário próprio, classificadas por sua natureza: apoio, congratulação, 682 

repúdio entre outras, preenchidas com letras legível – letra de forma. §1º As moções 683 

deverão ser entregues até às 18h do dia 10 de outubro, na sala de relatoria. §2º As 684 

moções deverão ter o nome, o número da identidade e a assinatura de, no mínimo, 10% 685 

dos participantes devidamente credenciados na 12ª conferência estadual de assistência 686 

social. §3º Serão encaminhadas para a plenária final para fins de deliberação as moções 687 

que atenderem ao disposto neste artigo. Capítulo VIII da plenária final. Art. 28 A plenária 688 

final da 12ª conferência estadual de assistência social é constituída delegados e 689 

convidados. §1º Terão direito a voz e voto os delegados devidamente credenciados na 690 

conferência estadual de assistência social e que estejam de posse do crachá de 691 

identificação. §2º As demais participantes da 12ª conferência estadual de assistência 692 

social será garantido o direito a voz. §3º Cada intervenção oral deverá ser de, no máximo, 693 

dois minutos. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Destaque aí no §3º. Art. 29 Na plenária final 694 

serão apresentadas as quatro propostas aprovadas por eixo pelas plenárias temáticas 695 

para a União. Parágrafo único: As propostas para a União a serem encaminhadas ao 696 

CNAS, conforme orientação do CNAS nº 04/2017 serão de, no máximo oito, sendo duas 697 

por eixo. O processo de apreciação e priorização das propostas para a União da plenária 698 

final dar-se-á da seguinte forma: I – Os coordenadores das plenárias temáticas 699 

apresentaram as propostas; II – As propostas serão apresentadas e votadas por eixo; III - 700 

O coordenador da plenária final colocará as propostas em votação; IV – Os delegados 701 

escolherão, por meio de voto eletrônico e mediante orientação da mesa coordenadora, as 702 
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duas propostas para a União, em cada eixo, totalizando oito propostas. Parágrafo único: 703 

Na plenária final não se admitirá apresentação de nova proposta. Aí tem um destaque 704 

meu também, por favor. Art. 31 A votação será, realizada por meio de sistema eletrônico 705 

sem fio disponibilizado a cada delegado. §1º A apuração das votações pelo sistema 706 

eletrônico será realizada por percentual de votos favoráveis, contrários e abstenções. §2º 707 

Na impossibilidade de votação pelo sistema eletrônico, a votação será realizada com a 708 

utilização do crachá dos delegados. §3º A apuração das votações por crachás será feita 709 

por contraste, e em caso de dúvidas, será realizada a contagem dos votos. Art. 32 Após a 710 

votação das propostas, serão votadas as moções e a agenda de organização, luta e 711 

resistência em defesa do SUAS, bem como a apresentação dos delegados eleitos para 712 

participarem da 11ª conferência nacional de assistência social. §1º O texto das moções 713 

não poderá sofrer alterações na plenária final. §2º Serão consideradas aprovadas pela 714 

12ª conferência estadual de assistência social as moções que obtiverem os votos da 715 

maioria dos votantes presentes na plenária final. Destaque aí, por favor. Art. 33 A plenária 716 

final contará também com uma mesa de apoio indicada pela comissão organizadora. 717 

Capitulo IX das disposições gerais. Art. 34 Assegurar-se-á a plenária o questionamento a 718 

mesa coordenadora pela ordem para restabelecer os trabalhos, ou no caso em que este 719 

regimento interno não esteja sendo cumprido. §1º As questões de ordem precederam as 720 

demais. §2º Quando a plenária estiver em regime de votação não poderão ser levantadas 721 

questões de qualquer natureza. Art. 35 Os casos omissos neste regimento interno serão 722 

resolvidos pela comissão organizadora da 12ª conferência estadual de assistência social. 723 

Art. 36 O presente regimento entrará em vigor após a sua aprovação, em plenária, da 12ª 724 

conferência estadual de assistência social. GEISIANE: Consola! Destaca o Art. 35 para a 725 

Cris, por favor. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Volney, por favor. VOLNEY: Eu acho que 726 

seria interessante a gente colocar que aconteceram 21 conferências regionais. “Dar 727 

conhecimento das deliberações das 21 conferências regionais”, para as pessoas terem 728 

uma noção de quantas que foram realizadas. O que vocês acham? VOZ AO FUNDO. 729 

GEISIANE: A proposta do Volney é acrescentar que foram 21 conferências regionais. 730 

“Dar conhecimento das deliberações das 21 conferências regionais de assistência social 731 

de 2017.” Ok? Acatado. O próximo é no Art. 6º. Isac. ISAC: Considerando o que 732 

aconteceu com as passagens dos delegados, eu recebi a mensagem de uma delegada 733 

representante de usuário lá de Janaúba. Ela disse que ainda não recebeu o voucher, mas 734 

a empresa lá na cidade funciona até 16h hoje. Então, tem um horário de ônibus. Se o 735 

voucher for mandado posteriormente para ela, ela vai conseguir vim só na segunda-feira e 736 

chegar na terça de manhã. Eu não sei seria o caso de pensarmos alguma coisa... Ou 737 

deixar para a mesa de soluções... Esse credenciamento dos delegados com essa 738 

situação. Eu imagino que não deva ser só ela se a gente considerar o tamanho de Minas. 739 

Aí eu não sei se deveria constar aí ou deixar para a mesa de soluções lá depois. Seria 740 

uma extensão no credenciamento para esses casos. GEISIANE: Obrigada Isac. Simone. 741 

SIMONE: A minha sugestão é que a gente deixa em aberto. Na hora que a gente tiver 742 

clareza do cenário, nós vamos mudar isso aqui. Tem que ter mais clareza, né? Porque 743 

depois a gente põe um horário aqui e aí a gente fica sabendo de outra pessoa que vai 744 

chegar mais tarde. Dependendo da situação, vai ter que deixar o credenciamento em 745 

aberto, né? VOZ AO FUNDO. SIMONE: É. A gente avalia na segunda-feira, não tem 746 

problema. GEISIANE: Fica aí marcado, né? O próximo, se eu não me engano, é o Art. 10. 747 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ah... Ok. Ela identificou ali uma numeração com erro. 748 

Depois é o Art. 15. Volney. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Consolação. Art. 16. 749 

CONSOLAÇÃO: Eu trouxe para cá os artigos que estavam na resolução. Foi pedido para 750 

as plenárias temáticas. Mas ficou aqui repetido, estão vendo? “As plenárias temáticas são 751 

de caráter analítico, propositivo e deliberativo.” Já está escrito isso no Art. 17. “De caráter 752 

analítico, propositivo e deliberativo.” Então, é só falar “as plenárias temáticas serão 753 

realizadas conforme o disposto...” Tá? É só a retirada disso aqui, tá? É porque repetiu! Foi 754 

um erro. GEISIANE: Ótimo. Já retira, por favor. O próximo é o Art. 19, §2º inc. IV. Isabela. 755 

ISABELA: Aqui é só trazendo uma discussão que a gente fez na comissão organizadora. 756 
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A gente tinha proposto que as propostas advindas do município não pudessem ter o seu 757 

texto alterado. Os destaques seriam apenas para esclarecimento, para defesa a favor ou 758 

para defesa contrária. Mas aí é importante ver aqui no pleno se é isso mesmo, né? O que 759 

a gente discutiu é que, já que as propostas estão vindo do município, que já foi um 760 

trabalho de compilação e tudo, não teria a possibilidade de alteração. A gente votaria se 761 

ela permanece ou se ela não permanece. Se ela vai ser aprovada ou se ela não vai ser 762 

aprovada. Se alguém queira fazer alguma alteração, a gente sugeriria que fosse feita uma 763 

nova proposta ao invés de ficar alterando o texto. Em geral, os textos vão ficando muito 764 

grande e vão acumulando várias propostas em uma só. Caso estiver falando do 765 

acolhimento institucional para criança e adolescente, aí a gente pede para colocar as 766 

mulheres.  A gente pede para acrescentar e fazer a proposta para o acolhimento 767 

institucional para a mulher. Vai ser uma proposta. As deliberações terão mais clareza. 768 

Então tiraria aí desse parágrafo essa possibilidade de propostas alteradas. Seriam 769 

propostas aprovadas e também rejeitada. Não são excluídas. GEISIANE: Podemos 770 

considerar gente? ISABELA: É. Ver se vocês concordam né? VOZ AO FUNDO. 771 

GEISIANE: É dentro dessa, senhor Luiz? Não! É dentro dessa questão? Pode pegar o 772 

microfone aí! LUIZ GEORGE: Bom dia para todos (as). É porque eu “dormi no ponto.” No 773 

Art. 3º está referenciando o §1º, certo? E esse §1º... GEISIANE: Senhor Luiz, deixa a 774 

gente só terminar. Depois a gente volta nela, pode ser? LUIZ GEORGE: Tudo bem. 775 

Desculpa. GEISIANE: É rapidinho! Vamos ver a proposta da Isabela. É só para a gente 776 

não perder o foco. Nessa proposta onde a gente vai discutir a plenária temática, todos 777 

concordam que as propostas que virão do município vão poder ser aprovadas e 778 

rejeitadas? E não alteradas. E, claro, vão ser consideradas também as propostas novas. 779 

É uma concordância? Então, por favor, vamos fazer a alteração. Já pode retirar aí. Isso. 780 

Vamos voltar lá no senhor Luiz? Art. 3º. Pode ler senhor Luiz. LUIZ GEORGE: Alô! Art. 3º 781 

§1º “Analisar, debater e deliberar sobre as propostas aprovadas nas conferências 782 

municipais, para o Estado e para a União, observando os quatros eixos.” Quais eixos 783 

seriam esses? Foi explicado lá no final da pág. 2, certo? Não seria bom colocar aqui na 784 

frente? Porque a pessoa pode ficar curiosa em saber quais eixos são esses. VOZ AO 785 

FUNDO. GEISIANE: Senhor Luiz. LUIZ GEORGE: Oi. GEISIANE: Até o Gilberto está 786 

fazendo a lembrança aqui... Eu não sei se é necessário a gente trazer. Logo em seguida 787 

vêm os eixos, né? A gente está entendendo que é um processo conferencial. As pessoas 788 

vieram das conferências, né? Eu acho que se a gente trouxer pode trazer uma confusão. 789 

Aqui é só para citar que é referente aos quatro eixos. Na plenária temática onde vai 790 

trabalhar os eixos vai descrever quais são os eixos. A Consolação está lembrando 791 

também que esses eixos estão descritos no regulamento. Esse é o regimento. LUIZ 792 

GEORGE: Eu só queria que não gerasse dúvida. GEISIANE: Sim. Mas aí nós ajudamos 793 

essa pessoa também se ela tiver falha lá na hora. Mas ela veio da municipal, foi para a 794 

regional... Eu acho que se trouxer aqui pode dar certa confusão. LUIZ GEORGE: Está ok. 795 

Obrigado. GEISIANE: O que o pleno acha? A gente pode considerar do jeito que está? 796 

Ou... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ok? Então vamos manter. Está bom, senhor Luiz? 797 

Érica. ÉRICA: A gente está comentando aqui... No inc. III a gente está incomodado com 798 

isso “forma de votação das propostas”, sabe? GEISIANE: Qual capítulo? ÉRICA: No Art. 799 

19. Se tivesse um texto... Sabe? “As propostas poderão ser votadas da seguinte forma...” 800 

É porque já tem um “seguinte forma” lá em cima, né? A gente está pensando em um 801 

sinônimo aqui, mas está difícil. GEISIANE: É o §3º? ÉRICA: Inc. III. “As propostas serão 802 

votadas conforme abaixo...” VOZ AO FUNDO. ÉRICA: Isso. “Conforme a seguir...” Está 803 

melhor. GEISIANE: Ok. Ficou: “as propostas serão votadas conforme a seguir: a) 804 

favorável; b) contrário; c) abstenção.” O próximo está no Art. 25. Parágrafo único, alínea 805 

II. Volney. VOZ AO FUNDO. Isabela. O Volney retirou. ISABELA: Aqui também é só para 806 

explicar a discussão que foi feita na comissão organizadora. A gente manteve a redação 807 

que foi aprovada na plenária anterior de explicação, mas a gente pensou nesse quadrinho 808 

aqui para ajudar a localizar. Ninguém destacou, então estou entendendo que vocês 809 

acharam que ficou bom também. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Você destacou? Então tá. 810 
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Era isso. A gente tentou colocar de uma maneira mais explicita aqui, para a pessoa  811 

 “bater o olho” e ver. É tentando manter aquele raciocínio que a gente fez das 75 vagas 812 

mantendo a paridade. GEISIANE: Volney e depois a Cris. O Volney voltou com o 813 

destaque dele. VOLNEY: Eu não estou me lembrando se tem a redação de que os 814 

conselheiros do CEAS serão eleitos entre a gente... VOZ AO FUNDO. VOLNEY: Está no 815 

regulamento? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Isabela. Pode. ISABELA: A gente conversou 816 

sobre isso também. Essa explicação de que os conselheiros do CEAS vão ver eleitos em 817 

fórum próprio ficou no regulamento. Por que a gente não colocou aqui? Porque se é 818 

matéria de regimento não pode ser alterado, então  por isso a gente não quis colocar aqui 819 

no regimento interno. Se alguém perguntar, todos nós já sabemos que o Conselho vai ser 820 

eleito em fórum próprio, em plenária. A gente tirou daqui para não ter a possibilidade da 821 

plenária discutir isso e querer fazer votação lá na hora. GEISIANE: Cris. CRISTIANE: Eu 822 

achei que o quadro ficou ótimo, viu Isabela! Mas está no regulamento essa questão da 823 

paridade nas 9 vagas dos delegados do CEAS? Está também no regulamento? VOZ AO 824 

FUNDO. CRISTIANE: Está no regulamento. Tá. Seria talvez interessante colocar aqui?Aí 825 

eu acho que ficaria... VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Sim. Eu acho que seria interessante 826 

colocar as 9 vagas para os delegados e essa paridade conforme... VOZ AO FUNDO. 827 

CRISTIANE: Isso! Eu acho que dá uma nitidez mais para todo mundo que vai ocorrer 828 

também a paridade na distribuição dentro do CEAS. Eu acho que isso seria interessante 829 

por que, senão, fica parecendo que tudo vai ser definido sem essa orientação. GEISIANE: 830 

Sim. Vai constar ali então a proporção, né? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Eu já recebi a 831 

notícia aqui que a nota já está pronta, gente. Então, assim que a gente terminar os 832 

destaques a gente traz aqui para esse pleno aprovar e a gente “disparar” antes do 833 

almoço, está bom? Consola, você adianta aí para gente? Eu acho que tem poucas. VOZ 834 

AO FUNDO. GEISIANE: Está acabando, gente! Só um minuto. VOZ AO FUNDO. 835 

GEISIANE: Então, pode trazer. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É porque já está acabando. 836 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A nota. Põe ela aí Consola. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 837 

Se não tiver alteração. Alguém quer apresentar o que contribuiu, por favor? VOZ AO 838 

FUNDO. ISABELA: Tá. Prezados... VOZ AO FUNDO. ISABELA: Tá. É porque você vai 839 

ter que colocar habilitar a edição, Consola. Entendeu? Não vai ter jeito, senão você teria 840 

que salvar. Prezadas (os) delegadas (os) da 12ª conferência estadual de Minas Gerais. 841 

Faltou o de “assistência social” aqui, né? A gente destaca? Lá em cima. Prezadas (as) 842 

delegadas (os) da 12ª conferência estadual de assistência social de Minas Gerais. VOZ 843 

AO FUNDO. ISABELA: Não! Não! Já deu aqui! A minha sugestão é colocar “conferência 844 

estadual de assistência social.” Ok. O CEAS está reunido hoje, em plenária extraordinária, 845 

devidamente atento a todos os detalhes finais da organização da conferência estadual de 846 

assistência social. O CEAS e a SEDESE cuidaram de todos os preparativos para receber 847 

os delegados em Belo Horizonte: o receptivo no desembarque na rodoviária, hospedagem 848 

e alimentação estão garantidos. Entretanto, informamos que a empresa responsável pela 849 

emissão de passagens está atrasada no envio dos vouchers para os delegados, e 850 

estamos aqui reunidos num esforço coletivo para resolver essa situação. Lamentamos 851 

profundamente o transtorno gerado á todos. Vamos juntos realizar a melhor conferência 852 

com a participação de todos. E, por isso, o CEAS e a SEDESE convocam os (as) 853 

delegados (as) que se mantenham mobilizados e atentos aos canais de comunicação. O 854 

nosso lema permanece: organizar, lutar e resistir. Os telefones do CEAS estão a 855 

disposição de todos: 31 3270-3646/ 3270-3647/ 3270-3645. Os grupos de whatsapp da 856 

conferência estão ativos, e a Ana Paula os ajudará: 31 9... Não está faltando o 9 ali não? 857 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É porque a separação está errada. ISABELA: Ah, tá. 858 

Entendi. 9910... GEISIANE: 9 99102-3794... ISABELA: É. É porque a gente está 859 

acostumado a ler, né? Em breve encaminharemos mais informações. GEISIANE: Temos 860 

um destaque aqui da Simone. Tem mais destaque, gente? Também um do William. 861 

Simone. SIMONE: Não... Quem dera que o problema que a gente tivesse com ele fosse 862 

aí! Nós não estamos com o voucher atrasado, nós estamos com passagem sem comprar! 863 

É esse que é o problema. Está errada essa informação. VOZ AO FUNDO. SIMONE: 864 
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“Compra e envio.” É melhor. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Se fosse atrasado estava ótimo! 865 

VOZ AO FUNDO. ISABELA: “A empresa responsável pela emissão de passagens está 866 

atrasada na compra e no envio.” GEISIANE: Atrasada? Eu acho que não é atrasada. 867 

ISABELA: “Está com problemas para efetivar a compra e o envio.” GEISIANE: 868 

Exatamente. ISABELA: Eu acho que fica mais sincero. GEISIANE: Exato. Vamos nos 869 

preparar para o que tiver que ser. ISABELA: Problemas... GEISIANE: No envio. 870 

ISABELA: O que vocês acham? GEISIANE: William. WILLIAM: É só os telefones ali! Não 871 

vai colocar nenhum telefone da área 33, não? Vai colocar só esses números de telefone 872 

mesmo? VOZ AO FUNDO. WILLIAM: Ah, tá! VOZ AO FUNDO. WILLIAM: Ok. Então, 873 

está bom. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Talvez... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: No 874 

mais... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Desculpa Volney, por favor. VOLNEY: Gente! Eu 875 

acho que diante de uma situação dessa eu não quero escrever, eu quero é falar! É 876 

necessário colocar mais telefones! São 350 pessoas. Eu acho poucos esses números. 877 

Isso vai congestionar! Eu acho importante colocar uns quatro telefones de quatro 878 

operadoras aqui! Às vezes, a pessoa não consegue escrever, digitar... Entendeu? Então, 879 

põe a TIM, a VIVO... Porque ai a pessoa não paga para falar... Sabe? Eu falo! Eu 880 

esclareço! VOZ AO FUNDO. VOLNEY: Exatamente! A gente poderia colocar uns quatro 881 

telefones dos conselheiros aqui para poder unificar a informação. VOZ AO FUNDO. 882 

VOLNEY: Exatamente! GEISIANE: Vamos colocar então, gente! VOLNEY: Eu acho! 883 

GEISIANE: Põe o meu. Põe o da Simone... VOZ AO FUNDO. VOLNEY: E a operadora 884 

que é, entendeu? GEISIANE: Vamos lá, Simone! 31... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 9 885 

9445... Não, passou um 9. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 9 9445-0707. VOZ AO FUNDO. 886 

GEISIANE: Qual que é a sua operadora? Não põe o nome... Ah! Os outros estão com 887 

nomes? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: CLARO. Põe lá. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É. 888 

Entendeu? O meu é OI: 9 8818-6432. OI. Algum de DDD 33, por favor! VOZ AO FUNDO. 889 

GEISIANE: 33 9... CRISTIANE: Gente, eu sugiro que quem está colocando aí no 890 

whatsapp os seus telefones... Eu acho que é interessante colocar a logomarca do CEAS 891 

ou da conferência na foto do perfil. Sugiro. GEISIANE: Tá. OI. É 33 o DDD. Telefone? 892 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 9 8808-1540. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Vamos colocar 893 

então só o da VIVO. Já tem OI ali já, olha! Vamos colocar só o seu da VIVO? O seu vivo é 894 

“zap”? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: O seu vivo é “zap”? Está bom! DDD 32. Dayana. 895 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 9 8822-5381. VIVO. Ótimo! Não tem nenhum da VIVO. 896 

GEISIANE: A dica da Cris é interessante, vamos colocar lá a logo do CEAS. Vamos trocar 897 

a foto por uma logo do CEAS. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ótimo Soyla! Vamos pôr. O 898 

da Dayana é OI também gente? Ok. 38 o DDD. Número? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 899 

Pessoal... Espera aí, gente! 9 9912-8218. VIVO. O do Léo já colocaram? Ok. VIVO. E por 900 

último, o do Léo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ótimo. Já está com o 9. Ótimo! Faltou um 901 

da TIM. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Está bom. A Consolação vai colocar o da TIM. Nós 902 

temos DDD 31, DDD 32 e DDD 38. Nós vamos pôr o da Érica que é 35. Região do sul. 903 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: O da Soyla é 38. CRISTIANE: Eu acabei de mandar a 904 

logomarca da conferência para o grupo do CEAS. GEISIANE: Ok. VOZ AO FUNDO. 905 

GEISIANE: Alguém é DDD 34? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Põe o 35. VOZ AO 906 

FUNDO. GEISIANE: A Simone disse isso aqui. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Tenho 907 

uma sugestão! Eu acho que a gente deveria criar um grupo chamado “sala de soluções” 908 

com esses números. Não sabe? Manda para lá! A secretaria executiva ou alguém vai 909 

poder saber. Eu acho. Vamos criar então! Não sabe? Manda para lá! VOZ AO FUNDO. 910 

CRISTIANE: Isso! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente! O Leonardo vai criar o grupo com 911 

esses números de whatsapp, está bom? Vocês que estavam lá fazendo a nota... A 912 

Simone fez essa observação aqui e vamos reforçar: que não saia daqui informações 913 

individualizada, diferentes da do grupo... Teve dúvida? Nós vamos dialogar com o grupo 914 

do whatsapp que o Léo está criando para a gente mandar uma informação única. Vamos 915 

tentar evitar as conversas paralelas e informações que podem ser mal interpretadas. Teve 916 

dúvida? Façamos as perguntas no grupo da sala de soluções para depois encaminhar 917 

para aqueles que pediram informação Então, cuidado aí pessoal que está com o “zap”. 918 
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Vamos tentar concentrar na decisão do coletivo. Ok? O Léo vai criar o grupo. Aprovamos 919 

então a nota? A nota está aprovada. Nós vamos sair para o almoço. A Simone tem algum 920 

informe?  VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Vamos “disparar” essa nota pelos grupos que 921 

a gente tem né? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: O pessoal que fez a nota pode fazer isso 922 

para a gente, né? “Disparar” já para o nosso grupo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 923 

Pessoal! Para a gente então encaminhar para o almoço... As pessoas que fizeram a nota 924 

já vão “disparar” isso para o nosso whatsapp do CEAS para a gente já começar a 925 

“disparar”. São 12h30min... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Não terminamos, desculpa! É 926 

porque interrompeu para fazer a leitura. Só temos dois destaques! Vamos encerrar o 927 

regimento. A nota está aprovada. O pessoal vai mandar no nosso “zap” para a gente 928 

“disparar”. Voltamos lá no Art. 28. O destaque é da Isabela. Isabela é no §3º. ISABELA: A 929 

minha sugestão é tirar esse §3º daqui. O que a gente observou depois da reunião da 930 

comissão organizadora? Que na descrição da plenária final faltou dizer que os 931 

participantes vão poder fazer intervenção oral para duas defesas: a favor e contrário. Eu 932 

tinha pensado em colocar depois da votação no Art.30. Lá colocar que as seguintes 933 

propostas poderão ter duas defesas, uma a favor e uma contrária, antes da votação, e 934 

que cada intervenção deverá ser de, no máximo, dois minutos. Eu pensei que isso 935 

poderia ficar lá. É no final do Art. 30. Tira daí... Isso. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Aí tem 936 

que ter um §2º que vai ser assim: “as propostas poderão ter duas defesas, uma a favor e 937 

uma contrária, antes da votação.” É a mesma redação que a gente colocou na plenária 938 

temática. Aí em baixo falando que cada intervenção oral deverá ser de, no máximo, dois 939 

minutos. Não estava dizendo que as pessoas podem falar na plenária final. É só isso. 940 

DÉBORA: É só um esclarecimento. Esse caput aí fala só das propostas para a União, 941 

né? ISABELA: Você tem razão. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Ah é! É só para a União 942 

mesmo! Está certo, Débora! É só para a União que vai para a plenária final. DÉBORA: 943 

Então tá. ISABELA: O Estado não vai. DÉBORA: É. Está bom. ISABELA: Está certo. 944 

GEISIANE: Ok gente? Aprovado? O próximo também é da Isabela. VOZ AO FUNDO. 945 

GEISIANE: Ok. Então, estamos no Art. 32. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Ah, tá! Desculpa! 946 

É porque eu não marquei aqui na minha folha. GEISIANE: Art. 32 §2º. ISABELA: Ah, tá! 947 

É só explicar que... Ao invés de colocar “voto da maioria”, é “voto de 50% mais um.” Não 948 

é a maioria. VOZ AO FUNDO. ISABELA: “Voto de 50% mais um.” “Voto favorável” 949 

Consola! Aí tira “maioria dos votos”. Ok? Então ficou: “serão consideradas aprovada na 950 

12ª conferência estadual de assistência social as moções que obtiverem o voto favorável 951 

de 50% mais um dos votantes presentes na plenária final.” É a mesma redação que a 952 

gente colocou para aprovar na plenária temática. GEISIANE: Ok. Aprovado. Cris no Art. 953 

35. CRISTIANE: Está aqui “serão resolvidos pela comissão organizadora”. Isso dá uma 954 

importância a essa comissão organizadora. Mas sempre em conferência eu fico perdida 955 

onde é que está essa comissão organizadora. Não sei se a gente colocaria aqui que ela 956 

vai estar devidamente identificada... Porque as duvidas às vezes podem não ser na 957 

plenária, as dúvidas as podem ser em uma moção, né? “Como que é? Eu pego aonde 958 

esse formulário?” Eu não sei se a gente colocaria na sala de soluções. Eu queria ver 959 

mesmo qual que é a prática anterior, entendeu? Pode parecer que todo conselheiro é 960 

comissão! GEISIANE: Eu acho que pode destacar a sala de soluções aí Consolação. Eu 961 

acho que é uma boa saída. “Os casos omissos serão resolvidos pela comissão 962 

organizadora devidamente credenciada e/ou na sala de solução.” Isso. Ok. Aprovado? 963 

Por favor, vamos proceder com a votação da nossa minuta de regimento para a nossa 12ª 964 

conferência estadual de assistência social. Aqueles favoráveis... VOZ AO FUNDO. 965 

GEISIANE: Por quê? É para agilizar né? Por favor, os titulares presentes favoráveis ao 966 

regimento se manifestem. Tem crachá solto aí! Vamos lá? Pega dela aí! VOZ AO 967 

FUNDO. GEISIANE: É, vamos registrar uai! É porque a Maria está de amarelo, e achou 968 

que precisava pegar o crachá. RISOS. Ok. Por favor, podem abaixar. Contrários. 969 

Abstenções. Então, por unanimidade, aprovado o nosso regimento. Palmas para nós. 970 

APLAUSOS. Retornamos então às 13h30min, está bom? A Cris está propondo que cada 971 

um traga uma lanchinho para a gente partilhar á tarde, está bom? Bom almoço para todos 972 
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(as). PARTE 2 GEISIANE: (...) O regimento a gente não já... VOZ AO FUNDO. 973 

GEISIANE: Já. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: E mesa de apoio. Quer ver? Volta, por 974 

favor, Marta. Mesa de apoio: Consolação, Dayana e Isabela. VOZ AO FUNDO. 975 

GEISIANE: Ronaldo. Isso. O Ronaldo vai para o regimento e plenária final. Combinado 976 

com ele já? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ótimo. Coordenação do Ronaldo. O Ronaldo é 977 

o nosso convidado para a condução do regimento interno e também da plenária final. 978 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Coordenação das mesas, gente... De 09h às 11h “O SUAS: 979 

conquistas, organização, luta e resistência.” Precisamos de indicação de um conselheiro 980 

para coordenar essa mesa. Temos aí a indicação do Volney. Tem mais alguma sugestão 981 

ou indicação? Deixar aberto, né? E temos também que compor o apoio. VOZ AO FUNDO. 982 

GEISIANE: Esse é o legado. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Não, só para traduzir. É a 983 

conquista que vai trazer aí do legado. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: O nome da mesa é 984 

“O SUAS: conquistas, organização, luta e resistência.” VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A 985 

Débora quer falar. Tem o nome do Volney ali se quiser anotar como sugestão. Ele se 986 

colocou. DÉBORA: Eu estou querendo mais é esclarecimento. Eu não estava lembrando 987 

dessa mesa, por isso eu até estava falando... Então, quem são os expositores? Porque 988 

era legal trazer os expositores só para tentar lembrar. ISABELA: Então, vamos lá! Os 989 

expositores: Dep. Patrus Ananias, Dep. André Quintão, ex-ministra Márcia Lopes, Maria 990 

representando os usuários e o professor Evaldo. DÉBORA: Ah, não! Então está ok. 991 

ISABELA: Edvaldo. DÉBORA: E essa mesa seria no dia anterior? VOZ AO FUNDO. 992 

DÉBORA: Ela já era no dia 10 mesmo? Então tá. Ok. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 993 

Agora a gente precisa olhar sugestão de três pessoas como apoio também, né? 994 

Conselheiros (as)... Gilberto, Fabrícia... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Fabrícia, Gilberto e 995 

William. A Josi quer falar. JOSIANY: Na coordenação da mesa eu posso me sugerir. VOZ 996 

AO FUNDO. GEISIANE: Nós temos duas sugestões aí para coordenar a mesa. VOZ AO 997 

FUNDO. GEISIANE: Fabrícia, Gilberto e William, no apoio. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 998 

Pode falar. ISABELA: A mesa de apoio vai dar apoio. Na hora do debate vai ter as 999 

pessoas para buscarem o crachá, mas a gente vai ter que ficar de olho, ver quem está 1000 

querendo falar... Às vezes a gente precisa achar “fulano”, aí a gente vai lá “o que você 1001 

precisa?” Acabou a água? Chama a moça da água. Tem alguém com dúvida?  Ajuda. 1002 

GEISIANE: Recolhe crachá, leva microfone, organiza a ordem das falas no debate... VOZ 1003 

AO FUNDO. GEISIANE: Pode colocar também o nome da Silvana. VOZ AO FUNDO. 1004 

GEISIANE: Ah... Ok. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É, põe a Silvana ai também. Essa 1005 

mesa vai “bombar!” VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ali vocês já estão compondo a mesa de 1006 

apoio, né? A Josi também sugeriu o nome dela na coordenação, gente. Põe os dois para 1007 

a gente fazer a decisão aqui. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Coordenação que ela se 1008 

indicou. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Junto com o Volney ali. VOZ AO FUNDO. 1009 

GEISIANE: Tem dois nomes que se colocaram a disposição tá gente? VOZ AO FUNDO. 1010 

GEISIANE: A Josiany. É Josi com “i”, e “y” no final. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A Josi 1011 

está com moral, hein Josi! Que chique! VOZ AO FUNDO. ISABELA: Geise! Precisa de 1012 

alguém no lugar da Josi. Ali na mesa temática “conferir e avaliar” estava a Josi. 1013 

GEISIANE: Tira a Josi e põe o Volney. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Apoio na mesa do 1014 

ato de conferir. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Sim, pode tirar. VOZ AO FUNDO. 1015 

GEISIANE: Então vamos fazer a leitura aqui. A primeira mesa temática tem a 1016 

coordenação da Josi. O apoio: Fabrícia, Gilberto, William e Silvana. Na outra mesa “O 1017 

SUAS em Minas Gerais: conferir e avaliar”, quem vai coordenar essa mesa é o Rodrigo. 1018 

Ele até justificou ausência, mas colocou o nome dele a disposição. Eu estou vendo ali que 1019 

é uma sugestão, então assim como aconteceu com a Josi... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 1020 

Desculpa! Rodrigo, do CRESS. É porque o Rodrigo, da ASSPROM, ontem se colocou a 1021 

disposição para coordenar uma mesa. Desculpa tá Rodrigo? VOZ AO FUNDO. 1022 

GEISIANE: Ele se colocou? Ou foi uma indicação? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Se 1023 

outro conselheiro se colocar a disposição... Até então tem o nome do Rodrigo... VOZ AO 1024 

FUNDO. GEISIANE: Tem que passar mais confiança! Tem que passar mais confiança, 1025 

não é Marta? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Rodrigo, se eu nome foi sugerido... Cris faz a 1026 
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pergunta de novo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Rodrigo a gente queria mais confiança! 1027 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Agora eu senti firmeza! Ok gente. Como apoio... VOZ AO 1028 

FUNDO. GEISIANE: Oi? Está ali! Apoio para essa mesa... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 1029 

Isac, Volney e Dayana. Dayana você está nesse apoio. A confusão que eu fiz com o 1030 

Rodrigo é porque está sugerido na seguinte. Ele se colocou a disposição ontem para 1031 

coordenar a mesa “entidades e o vínculo SUAS”. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Junto com 1032 

o Márcio. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Hãm? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Simone e 1033 

Márcio. O Rodrigo seria o coordenador. E o apoio... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Cris, 1034 

Arlete e Roseane. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ok gente. De 11h às 12h é o debate. De 1035 

12h às 14h é o almoço. No mesmo dia, de 14h às 15h30min, iniciam as plenárias 1036 

temáticas. VOZ AO FUNDO. No primeiro eixo “proteção social não contributiva e o 1037 

princípio de equidade” está o nome da Débora, como SEDESE... VOZ AO FUNDO. 1038 

GEISIANE: Érica o seu nome está ali como sugestão de coordenação desse eixo. VOZ 1039 

AO FUNDO. GEISIANE: Pode. Érica você está sugerida, mas pode ver com a Débora. 1040 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A sugestão é que poderia ser então a Débora coordenar 1041 

esse eixo. DÉBORA: A gente tirou em ter um representante da SEDESE em cada uma 1042 

das mesas, aí teria que clarear um pouco essa função. Se eu ficar como CEAS... Né? 1043 

Para não acontecer o que aconteceu na regional, né? Às vezes eu a Marta estávamos 1044 

CEAS e SEDESE. Mas é ter mais uma pessoa do CEAS como apoio. VOZ AO FUNDO. 1045 

DÉBORA: As propostas estão... VOZ AO FUNDO. DÉBORA: A Ivone comigo lá na um. 1046 

Ótimo! Eu e a Ivone nos demos bem lá em Curvelo. GEISIANE: Ficaram a Débora e a 1047 

Ivone na um. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Débora e Ivone? É isso gente? Apoio: Soyla, 1048 

Volney e Juanita. ISABELA: O eixo um é o que está voltado para a discussão em torno 1049 

do BPC, a garantia do Programa Bolsa Família, a garantia de direitos... As propostas são 1050 

nesse sentido tá? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A Juanita não está né? Não põe... Tem 1051 

que perguntar para ela em qual que ela quer. ISABELA: Só esclarecendo o que é essa 1052 

mesa de apoio. Na plenária temática também vai ter a relatoria. Vai ser a relatoria junto 1053 

com o apoio da SEDESE que vai fazer a redação das propostas tá? Vai ter um digitador 1054 

que projetar. A idéia do apoio é auxiliar a relatoria e a coordenação no que ela precisar 1055 

ok? VOZ AO FUNDO. ISABELA: A relatoria já está definida, é uma equipe contratada já 1056 

tá? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Eu acho que a Isabela podia... DÉBORA: Quero só 1057 

voltar naquela questão que eu trouxe. O Régis também colocou isso lá na SEDESE... Em 1058 

todas as mesas têm um representante da SEDESE. A gente pensou na função como um 1059 

facilitador. É porque a gente não é expositor, mas são pessoas ligadas a SEDESE nessa 1060 

temática que está sendo discutida ali. SIMONE: Gente, não tem essa figura no regimento 1061 

interno. A Isabela vai explicar! Não tem essa figura no regimento interno! A gente já tem a 1062 

proposta do regimento interno. VOZ AO FUNDO. SIMONE: É! Claro! ISABELA: A 1063 

SEDESE não entra como coordenação de mesa, ela entra como composição de mesa. 1064 

Ela vai dar esclarecimentos. Como que está pensado? A gente tem um coordenador da 1065 

mesa, esse coordenador vai fazer a composição da mesa. Quem compõe a mesa: 1066 

expositores e convidados. Ele vai convidar no primeiro momento o relator para se 1067 

apresentar e vai convidar o representante da SEDESE, que vai ter assento na mesa 1068 

também. Também vai ter um processo de eleição de algum delegado para ajudar a 1069 

coordenação. O que vai ser esse apoiar a coordenação? Quando o coordenado estiver 1070 

lendo as propostas e as pessoas tiverem fazendo os destaques, esse apoio vai ajudar... 1071 

“quem fez destaque fica aqui”; Pega os crachás; Ajuda a organizar a fila... É uma pessoa 1072 

que vai estar do lado apoiando. O apoio vai ficar lá em cima, diferente dessa mesa lá em 1073 

baixo. Então, não tem figura de facilitador tá? Depois que o coordenador fizer a 1074 

composição da mesa ele vai passar a palavra... Vão ter alguns lembretes, né? Ele vai 1075 

lembrar os participantes sobre a importância do crachá, porque é o crachá do delegado 1076 

que dá direito ao voto; Ele vai lembrar aos delegados que todos têm acesso as propostas 1077 

advindas dos municípios no material que eles vão receber; Depois ele vai passar a 1078 

palavra para o relator; O relator vai fazer uma breve apresentação da metodologia de 1079 

compilação das propostas que vieram dos municípios; Em seguida ele vai ler as 1080 
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propostas que vieram dos municípios. A idéia é que a fala dos expositores vai estar 1081 

baseada nas propostas que vieram dos municípios. Esse momento vai ser uma leitura 1082 

sem destaques, sem nada, só leitura; E aí, ele passa a fala para os expositores; Os 1083 

expositores vão fazer a sua fala; Logo em seguida já parte para deliberação. O 1084 

coordenador vai pegar de novo o microfone e ele vai fazer a leitura das propostas que 1085 

vieram para o Estado. Ele vai explicar que as propostas vieram com a possibilidade de 1086 

destaque. Isso tudo vai ter um roteiro com as falas tá? Ele vai explicar que as propostas 1087 

que vieram do Estado, que não tiverem destaque, depois vão ser votadas em bloco para 1088 

aprovação. As propostas que tiveram destaque são as que vão ser discutidas uma a uma. 1089 

Ele vai fazer a leitura, as pessoas que tiverem destaque vão levantar a mão, a mesa da 1090 

relatoria vai marcar as propostas que tiveram destaque e vai fazer a leitura toda. 1091 

Terminou a leitura, o coordenador vai falar “gente, quem fez destaque, por favor, levante e 1092 

fique aqui do lado.” Aí é importante que nesse momento a mesa de apoio organizar quem 1093 

está com destaque em cada proposta e tudo mais. O coordenador vai falar “quem tem 1094 

destaque na proposta dois?” Aí as pessoas que tiverem destaque na proposta dois vão 1095 

falar o seu destaque. Se o destaque for só de esclarecimento, a mesa vai resolver. 1096 

Resolvida a questão, põe em votação. Ele vai pedir as pessoas que fizeram destaque 1097 

irem lá para o canto. Antes de passar para a deliberação das propostas destacadas, ele 1098 

vai votar em bloco as que não foram. Ele vai mostrar “olha, as propostas um, cinco e sete 1099 

não foram destacadas, então a gente vai votar elas em bloco. Vocês podem votar pela 1100 

aprovação, pela rejeição e pela abstenção. Estão esclarecidos para votarem?” 1101 

“Esclarecidos.” “Então, vamos lá! Apertem o botão. Pipi! Votou!” RISOS. VOZ AO 1102 

FUNDO. ISABELA: Vai dar o resultado lá da votação. Aí sim ele vai proceder aos 1103 

destaques. “Quem fez destaque na proposta dois?” Aí chama e a pessoa faz o destaque. 1104 

“Está esclarecido? Ok.” Aí coloca para votação: favorável, contrário e abstenção. Se o 1105 

destaque for para a defesa ok. Se o destaque for para propor alteração, aí nesse 1106 

momento o coordenador tem que estar atento. “Ah, não! Eu acho que essa proposta aqui 1107 

está falando de acolhimento para idoso, mas eu acho que tem que ter acolhimento para 1108 

mulher.” O que o coordenador vai falar? “Se você quer acrescentar o acolhimento para 1109 

mulher, por favor, vá à mesa da relatoria e redija uma nova proposta. As propostas que 1110 

vieram do município não vão ter alteração.” Foi aquele ponto que a gente discutiu no 1111 

regimento interno. Se for aprovado assim, o coordenador vai indicar aquela pessoa para a 1112 

mesa de relatoria. Se for defesa ou se for ao contrário, a pessoa faz a fala e depois coloca 1113 

para votação. Então, a votação das propostas vindas pelos municípios vai ser sempre: 1114 

favorável, contrário ou abstenção. Terminou de votar todas as propostas para o Estado, 1115 

depois vai passar para as propostas que vieram da União. Aí no caso da União o que vai 1116 

acontecer? Mesmo as propostas que não forem destacadas, elas vão ter ser votadas uma 1117 

a uma. No caso da União a gente precisa saber a incidência dos votos. Como vai ter 1118 

priorização, a gente vai tirar de todas as propostas aprovadas para a União só quatro que 1119 

vão para a plenária final. Simone, aí a gente vai ler as propostas advindas dos municípios 1120 

no mesmo sistema: faz a leitura para as pessoas marcarem os seus destaques e tal; As 1121 

propostas não destacadas vão ser lidas primeiras, mas a votação vai ter que ser uma a 1122 

uma; E aí, vai ter que registrar o número de votos que aquelas propostas tiveram para ver 1123 

se estão aprovadas ou não; Aí depois passa para as propostas destacadas, na mesma 1124 

lógica; Depois vai pedir para trazer as novas propostas. As pessoas que tiverem novas 1125 

propostas vão apresentar as proposta; Uma a uma as propostas vão ser votadas: 1126 

favorável, contrário e abstenção; Depois que terminar todas as propostas da União, 1127 

aquelas que forem aprovadas, a gente vai mostrá-las de novo. A gente vai falar assim 1128 

“agora a gente vai fazer a votação de priorização. Antes vocês votaram para aprovar, 1129 

agora é para priorizar. Vocês só podem priorizar quatro.” As pessoas vão apertar o botão 1130 

de favorável para as quatro que elas mais gostarem. Tem que dar um tempo para elas 1131 

escolherem as quatro que elas querem. “Escolheram? Então tá! Agora, vamos lá! Quem 1132 

acha que uma das quatro prioritárias é a primeira?” Aí procede a votação. SIMONE: Só 1133 

um minuto Isabela! Eu vou pedir as pessoas... Principalmente os coordenadores... 1134 
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Porque, senão, vai coordenar a plenária... Se tem uma coisa que a gente não pode fazer 1135 

é cada um coordenar de um jeito! VOZ AO FUNDO. SIMONE: É lógico que amanhã nós 1136 

vamos repetir de novo! Amanhã vai ter chamada, nós vamos repetir tudo de novo... Aqui 1137 

não é o momento de aprender, mas é o momento de vocês dizerem se a gente está no 1138 

caminho certo, né? ISABELA: Exatamente. Ver se vocês concordam com o que a 1139 

comissão de relatoria pensou, senão a gente já faz a alteração para amanhã. Mas todos 1140 

os coordenadores vão ter isso por escrito, em mãos, para seguir o roteiro. Então, da 1141 

União vai ter essa peculiaridade. Vai aprovar todas as propostas, mostra todas as 1142 

propostas aprovadas e faz a priorização. As pessoas vão apertar favorável nas quatro que 1143 

elas mais gostarem. “Quem prefere a proposta número um?” Aí vota. “Proposta número 1144 

dois?” Vota. Aí depois que votar todas, as quatro que tiverem maior número de votos vão 1145 

ser as encaminhadas para a plenária final. Questão importante: caso haja empate entre a 1146 

quarta proposta e a quinta proposta, vai ter que ter nova votação para desempatar. É só a 1147 

quarta e a quinta. Os outros empates não têm problema, né? Se houver empate entre a 1148 

quarta e a quinta o coordenador vai ter que colocar de novo em votação para definir qual 1149 

que fica. Aí... Fechou! Todas as propostas que forem aprovadas para o Estado vai ser 1150 

compiladas, não precisa de priorização. A única coisa que precisa ser para ter aprovação 1151 

é 50% mais um. Isso a própria empresa vai projetar lá! Ninguém precisa fazer conta. 1152 

Depois que todo mundo apertar o botão já dá o resultado do percentual. Igual o maior que 1153 

51% está aprovada ok? GEISIANE: Muito bom. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Você fala 1154 

no microfone? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Liga o microfone aí! MARIA DO CARMO: 1155 

Quem está lá com o sistema eletrônico... Existe um controle para que se ela tiver 1156 

confundindo ela tentar votar uma quinta vez? Bloqueia o sistema dela? Hein? Corre o 1157 

risco de a pessoa votar cinco? VOZ AO FUNDO. ISABELA: A gente não pediu para ter 1158 

esse bloqueio, até porque a gente não sabe quantas propostas vão ter. Como é que você 1159 

vai bloquear, entendeu? Não tem muito jeito! A gente vai ter que acreditar que as pessoas 1160 

estão sendo corretas ali, né? Mas se ela priorizar mais de uma também... Eu não sei se 1161 

teria tanto prejuízo. Mas a idéia... O que é importante do que a gente discutiu? No início... 1162 

Quando a plenária fizer a aprovação das propostas que vierem dos municípios, eles ainda 1163 

não têm conhecimento das propostas novas. Então, a pessoa não tem condição de dizer 1164 

qual que é a prioritária! Se a gente fizesse pelo número de votos desde o início poderia 1165 

ser que ela votou na primeira, mas depois uma proposta nova ela gosta mais do que a 1166 

primeira. E aí, ela já deu o voto dela para a primeira... Fica aquela confusão. “Eu gostei 1167 

mais da proposta que o Volney apresentou agora...” Para não ter esse problema a gente 1168 

vai explicar “primeiro nós vamos só aprovar, depois prioriza.” Vai está todo mundo 1169 

esclarecido pelo menos. A gente não vai ter esse risco. E tem o cálculo político ali. Tudo é 1170 

importante. Mas o mais importante do importante eu acho que são essas. LUIZ GEORGE: 1171 

Oi! Cada pessoa só pode votar em uma proposta? ISABELA: Todo muno vai votar em 1172 

todas as propostas para a aprovação. Na hora de priorização, a orientação vai ser que 1173 

elas devem escolher quatro. LUIZ GEORGE: Sim. ISABELA: No momento da priorização 1174 

elas vão apertar o botão favorável para quatro propostas. LUIZ GEORGE: Certo. Será 1175 

que vai ter empate só na quarta? ISABELA: Só que o controle não bloqueia. LUIZ 1176 

GEORGE: Entendi. VOZ AO FUNDO. ISABELA: A gente não pediu para a empresa para 1177 

votar na proposta um apertar o número um, para votar na proposta dois apertar o número 1178 

dois... A gente não pediu isso! A gente pediu para a empresa para ter votação favorável, 1179 

contrário e abstenção. Por isso que as pessoas vão votar de novo apertando o botão 1180 

favorável para aquelas propostas que elas acham mais importantes e que elas querem 1181 

priorizar. LUIZ GEORGE: Entendi. Obrigado. GEISIANE: Muito bem Isabela. Obrigada. 1182 

Como a Simone colocou, a gente vai ter a oportunidade... A Isabela desenhou esse 1183 

roteiro, não é Isabela? E a gente vai ter a oportunidade de amanhã na nossa reunião de 1184 

alinhamento rever esse roteiro. Mas de qualquer forma, ficou muito bacana! Alguém quer 1185 

acrescentar ou sugerir alguma coisa para esse roteiro? SIMONE: Olha só, gente! Eu acho 1186 

que nós temos que combinar algumas coisas aqui. Quem for coordenar mesa ou 1187 

coordenar plenária... Coordenem mesmo! Se tem uma coisa que é importante é a 1188 
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coordenação! Tem que ter pulso de coordenação! Tempo é tempo! Faltam cinco minutos! 1189 

Faltam dez minutos! Todos os conflitos têm que ser resolvidos ali! Não adianta achar que 1190 

vamos levar conflitos para a plenária final. O pior lugar para resolver conflito é na plenária 1191 

final! Quem não der conta de resolver sozinho... Hoje tem whatsapp. “Gente! Me ajude 1192 

aqui! Socorro!” É só pedir socorro que a gente organiza alguém para ir lá! É socorrer! A 1193 

plenária temática tem que terminar com o quê: com todas as deliberações para o governo 1194 

estadual terminadas. Nós vamos ter que priorizar. A nacional não teve jeito! Há uma 1195 

orientação do Conselho Nacional para que a gente priorize. Então, não tem jeito! O que a 1196 

Isabela falou também é importante. “Ah, mas se a pessoa votar cinco vezes?” Ora! 1197 

Mesmo se a pessoa votar cinco vezes, e todo mundo ali sentir que aquela é prioritária... 1198 

Porque se não sentir gente... Vocês podem ter certeza que o “dedinho bomba” levanta na 1199 

hora! “Não, eu não concordo!” Aí quem estiver lá vai ter que encaminhar de novo! O que 1200 

não pode... Quem está coordenando não pode deixar a dúvida permanecer muito tempo. 1201 

Começou a dúvida? Quem decide é o plenário e leva para votação. Porque se votar... 1202 

Pronto! Todo mundo que vai em conferência concorda que é a maioria que deve ser 1203 

respeitada. Essa é a melhor regra para esses casos. Eu acho que é isso, né? São as 1204 

duas coisas que a gente vai fazer na plenária temática, né? As moções... Vocês lembram 1205 

o regimento... Moção vai ser pelos 10% do número de presentes na conferência, né? 1206 

GEISIANE: Ok. Continuando com as indicações. Agora a gente está no eixo 2 né? Eixo 2 1207 

“gestão democrática  e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS”. Isabela faz 1208 

um resumo para a gente como você no eixo 1. ISABELA: Esse eixo... Que tipo de 1209 

proposta que saiu? São as propostas de fortalecimento mesmo do controle social, então é 1210 

muito do fortalecimento do Conselho, que precisa garantir recurso para o Conselho... 1211 

Capacitação e gestão do trabalho também estão nesse eixo. Então, são propostas 1212 

voltadas para o piso salarial, valorização do trabalhador... Ficaram tudo aí! A gente seguiu 1213 

na relatoria o texto de descrição. Às vezes o texto de discrição não “bate” exatamente 1214 

com o título. Aliás, o título não é uma boa síntese do texto. O texto tem mais informação 1215 

que o título traz. Então ali ficou “controle social: capacitação e gestão do trabalho” tá? 1216 

GEISIANE: Obrigada Isabela. A Dayana pediu para acrescentar o nome dela no apoio. 1217 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Tá. O Isac também. Isac está com um visual novo! VOZ AO 1218 

FUNDO. GEISIANE: Apoio: Marta, Rodrigo, Isac e Dayana. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 1219 

Coloca a Maria do Carmo aí. O eixo 3 vai trazer o acesso às seguranças 1220 

socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda 1221 

como garantias de direitos socioassistenciais. ISABELA: Esse eixo 3 fala propriamente 1222 

de oferta de serviços, então aí ficaram as demandas que tem a ver com expansão, de 1223 

oferta de serviços, da garantia dos serviços no SUAS, algumas coisas do Programa Bolsa 1224 

Família relacionadas a oferta do programa, regionalização... Tudo isso ficou nesse eixo 3. 1225 

GEISIANE: Ótimo. Como sugestão da SEDESE está sugerido o nome do Régis. Aqui do 1226 

Conselho é o Rodrigo, do CRESS, que vai fazer a coordenação dessa... VOZ AO 1227 

FUNDO. GEISIANE: Ótimo Rodrigo! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ele vai fazer a 1228 

coordenação dessa plenária temática. Como apoio: Hélder Diniz, a Maria do Carmo e a 1229 

Arlete. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Falou firme também. Eixo 4 “A legislação como 1230 

instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes 1231 

federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.” A Isabela vai trazer o resumo. 1232 

ISABELA: Esse eixo tratar sim de propostas para o aperfeiçoamento da legislação, mas o 1233 

“grosso” é o financiamento. Até pensando pelo momento político, esse eixo é o maior que 1234 

teve número de propostas direcionadas. As propostas são voltadas para garantir, 1235 

regularizar, atualizar o financiamento do SUAS, garantia de percentual constitucional para 1236 

o financiamento do SUAS, financiamento de capacitação, financiamento de Conselho e 1237 

financiamento de gestão. GEISIANE: Ótimo. Financiamento. Sugestão de indicação da 1238 

SEDESE é a Isabela. Para a coordenação da mesa, aqui do CEAS, sou eu Geisiane, da 1239 

Cáritas. A mesa de apoio: Cristiane e Simone. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Quem mais 1240 

no apoio? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Senhor Luiz George você quer falar? Ou é para 1241 

o apoio? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Apoio. Luiz George. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 1242 
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É isso gente? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Encerramos com relação às plenárias 1243 

temáticas? Ok? Simone. SIMONE: Eu só vou pedir, para depois do lanche Isabela, por 1244 

favor, fazer um relato para nós do método utilizado para a sistematização das propostas 1245 

tá? Depois do lanche! Agora ninguém vai ouvir. GEISIANE: Agora é o intervalo do 1246 

lanche? Então, quando vocês vão copiando as informações, nós vamos também fazer um 1247 

intervalo de lanche, está bom? Acho que todos... 1248 

PARTE 3 GEISIANE: (...) Então estamos de volta. Vamos continuar com a nossa reunião. 1249 

E aí só reforçar que a nota já está circulando. Ela já está liberada para que a gente faça 1250 

as divulgações nos grupos e nos contatos que a gente tem que possivelmente tenham 1251 

delegados. E, eu acho que... Acho não... A gente tem o dia todo para esperar algumas 1252 

respostas. A idéia é que a gente continue com a proposta do rumo e do formato da nossa 1253 

conferência. E, ao longo do dia, no momento em que a gente for discutir isso, a gente 1254 

volta no ponto principal que é esse problema que a gente está enfrentando, para a gente 1255 

tomar nesse coletivo as decisões. Mas para a gente não perder tempo, a idéia é a gente 1256 

seguir na nossa pauta fazendo o repasse do formato e das questões que estão colocadas 1257 

para a nossa conferência. Então, dúvidas? Volney e Cris. VOLNEY: Bom, se eu entendi 1258 

bem pela manhã Simone, eu queria que você me esclarecesse... Me parece que está 1259 

havendo um patrocínio de uma empresa do Rio de Janeiro para a conferência, é isso 1260 

mesmo? Simone. Ah, não escutou? Então, assim, se procede, eu queria saber qual é o 1261 

valor financeiro. Eu queria entender o porquê uma empresa do Rio está investindo em 1262 

uma conferência em Minas Gerais. Como é que é esse grau de ligação? Eu queria essa 1263 

justificativa, por gentileza. CRISTIANE: Entendendo que nós fomos para o almoço e 1264 

tudo... E voltamos assim... Se tem alguma novidade, avançamos... Tem algum retorno? 1265 

Só para a gente seguir mesmo sabendo que está... Ou até mesmo para saber o que 1266 

responder, porque eu acho que os whatsapps vão começar a tocar, né? Só para a gente 1267 

ter mais ou menos uma alinhada em que pé estamos agora, se temos novidade... 1268 

SIMONE: A nota... Como nós combinamos né? Nós soltamos a nota e ela está circulando. 1269 

Eu estou acompanhando aqui os grupos. A nota teve uma boa repercussão nos grupos. O 1270 

que nós vamos fazer mesmo gente... Eu só vou ter condições de falar quando eu estiver 1271 

mais clareza também. Ainda não tenho. Então, como disse a Geisiane, a gente volta 1272 

durante o dia quando eu tiver mais clareza. Com relação à empresa de... Nós mostramos 1273 

aqui, no último pleno, a programação cultural da conferência e tal. E, claro, nós estamos 1274 

fazendo a programação cultural com o patrocínio. E nós mandamos solicitação de 1275 

patrocínio para as empresas estatais do Estado de Minas Gerais: CEMIG, COPASA... A 1276 

CEMIG mandou para algumas empresas também terceirizadas, uma delas é essa do Rio 1277 

de Janeiro. É uma empresa terceirizada da CEMIG. E a COPASA é uma empresa... Todo 1278 

mundo conhece né? E O FENATIBREF já tinha desde o último pleno oferecido o 1279 

patrocínio para nós. Então são essas as empresas. Essas empresas estão contribuindo 1280 

com o patrocínio financeiro. Está bom? GEISIANE: Mais algum esclarecimento gente? 1281 

Vamos seguir? Bom, está aqui a nossa proposta de programação. Ficou conversado no 1282 

último pleno que a gente ainda indicaria deste Conselho pessoas que conduziriam e que 1283 

colaborariam com as mesas temáticas. Então vamos fazer uma apresentação do que 1284 

temos. Na medida em que a gente tiver... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ah, sim! Então 1285 

temos algumas sugestões. Lembro também que, no último pleno, ficou decidido que os 1286 

conselheiros que irão contribuir nas mesas, foi recomendado pela comissão organizadora 1287 

que fosse pessoas que já estivessem contribuindo com o processo, ou que tivessem 1288 

alguma experiência com a condução de mesa, ou na condução das conferências 1289 

regionais. É uma orientação. Está aberto para o pleno também fazer as sugestões e 1290 

também para os conselheiros se colocarem a disposição. No dia 09: credenciamento com 1291 

hospedagem – 08h às 19h; 11h às 13h - é a proposta para o horário de almoço; 13h às 1292 

14h – instalação da conferência estadual e votação do regimento interno. Então vai 1293 

compor a mesa: a presidente e a vice-presidente, Simone e eu, e tem como apoio a 1294 

Consolação como secretaria executiva; 14h às 15h30min – mesa temática “O SUAS em 1295 

Minas Gerais: conferir e avaliar”. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Pode. Isabela. Está 1296 
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aberto. Pode falar. Consola o que você está propondo como apoio? Passa para a 1297 

Consolação fazendo favor Cris. CONSOLAÇÃO: O apoio é na hora para alguma redação. 1298 

A instalação é regimento. Na mesma forma, por exemplo, for de proposta, aí a pessoa 1299 

tem um destaque. Ela fala assim: “ah, eu quero uma nova redação para aquele artigo.” O 1300 

esclarecimento vai ser dado na mesa, mas se tiver que fazer alguma alteração de 1301 

regimento, precisa ter alguém para está ajudando. Porque, em verdade, o microfone e 1302 

essas coisas, a gente tem a equipe que foi contratada, né? A gente pode até reforçar isso. 1303 

Mas já tem a equipe para passar o microfone. Aí é mais qualitativo mesmo. GEISIANE: 1304 

Isabela. ISABELA: Eu estou perguntando é porque a gente colocou que teria uma mesa 1305 

de apoio e, além da mesa de apoio, tem a relatoria. A relatoria é quem vai fazer esse 1306 

trabalho de redação das propostas de alteração, entendeu? Esse apoio seria a mesa de 1307 

apoio que ajudaria a relatoria a identificar os destaques. O que a gente discutiu na 1308 

relatoria? No momento do regimento interno... VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não, eu 1309 

estou... É isso o que eu estou perguntando, se é a mesa de apoio, entendeu? Porque a 1310 

mesa de apoio teria a função de ajudar quando as pessoas quiserem falar. Eu entendi 1311 

que já tem uma empresa contratada para passar o microfone. Mas no momento da leitura 1312 

do regimento interno a relatoria estava pensando um roteiro: estaria acontecendo a 1313 

leitura, e aí nos destaques, as pessoas levantariam as mãos. A relatoria, que vai estar 1314 

próxima á mesa do digitador, vai marca de amarelo aos artigos destacados. E aí quem 1315 

estiver conduzindo o regimento interno chamaria as pessoas que fizeram os destaques, 1316 

pediria para elas ficarem em uma fila e explicaria que os destaques vão ser lidos 1317 

conforme a ordem do texto. Vamos supor que foram destacados os Art.1ª, Art. 10 e Art. 1318 

20. Aí “quem fez destaque no Art. 1º? Por favor.” Aí as pessoas vão lá e fazem os seus 1319 

destaques. Se o destaque for de esclarecimento ok. Se o destaque for de alteração, a 1320 

própria equipe da relatoria já faria essa redação nova e passaria para o digitador digitar. 1321 

Aí seguiria “quem fez destaque no Art. 20?” Aí sucessivamente. Foi a sugestão que a 1322 

relatoria fez. GEISIANE: Tá. Mas então a gente tem como apoio a relatoria. Ainda sim vão 1323 

ter nomes para a mesa de apoio? ISABELA: É. GEISIANE: E esses nomes nós vamos 1324 

compor aqui, agora. ISABELA: Isso! GEISIANE: Exatamente. Então vamos compor. Nós 1325 

temos ali a... ISABELA: E teria uma função diferente. GEISIANE: Sim. ISABELA: Essa 1326 

mesa de apoio seria na área da dinâmica: apoiaria a relatoria, veria a ordem dos 1327 

crachás... Essas coisas. GEISIANE: Sim. Apoiaria a coordenação da mesa e a relatoria. 1328 

ISABELA: É, apoiaria os dois. Todo mundo vai precisar de apoio. GEISIANE: A 1329 

Consolação fica nessa mesa de apoio para dar suporte para as outras pessoas que 1330 

quiserem contribuir com essa mesa. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Tá. Dayana. Isabela. 1331 

Ok? Simone. SIMONE: Vejam só gente! A secretária Rosilene acabou de me ligar. E é o 1332 

seguinte, a avaliação do governo é que tem três anos que essa empresa trabalha para o 1333 

governo estadual. Ela presta serviço para o governo federal. O governo acha, de fato, que 1334 

é um problema da empresa com a Gontijo. A opinião da Rosilene é a seguinte: ela acha 1335 

que a gente deveria pensar em uma conferência que comece às 18h, na segunda-feira. E 1336 

amanhã nós vamos comprar as passagens para todo mundo. Essa que é a opinião dela. 1337 

Eu acho que a gente deveria discutir disso. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Calma! 1338 

Calma! A gente está na programação... Agora o que a gente não tem é tempo! Eu acho 1339 

que a gente pode tentar reorganizar o tempo e ver se na matemática do tempo cabe tudo. 1340 

Refazer a matemática do tempo. DÉBORA: Eu quero fazer uma proposta. Bom, se a 1341 

gente vai começar às18h e vai ter que diminuir, eu já estou aderindo a proposta. Estou 1342 

tentando contribuir com isso aí. Se é que todo mundo aqui está entendendo que o 1343 

caminho é esse mesmo, né? Em termos da mesa temática, são duas mesas temáticas, 1344 

né? A idéia de conferir, não tem jeito, porque é a conferência. A minha sugestão é que a 1345 

outra mesa temática a gente transforme depois em uma videoconferência e faça essa 1346 

discussão do vinculo SUAS. Porque é uma mesa temática, ela não é plenária. Não sei! 1347 

CRISTIANE: Mesas simultâneas! A gente faz várias mesas acontecendo no mesmo 1348 

momento. VOZ AO FUNDO. ISABELA: A proposta é que comece às 18h né? Aí de 18h 1349 

às 19h deveria ser a instalação e votação do regimento interno? Ou deixaria o regimento 1350 
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interno para o outro dia? Tem que ter né? Tem que começar. Então de 18h as 19h seria o 1351 

regimento interno. E às 19h já seria a solenidade oficial de abertura. GEISIANE: Isso. 1352 

ISABELA: Aí no outro dia, de manhã, teria que dividir o tempo das mesas. Seria fazer as 1353 

três simultâneas, ou tirar duas e fazer uma com o tempo reduzido. GEISIANE: São duas 1354 

do dia anterior e a do dia seguinte. ISABELA: E a do dia seguinte. Então seriam três né? 1355 

Poderiam ser as três simultâneas, ou tira uma e divide o tempo ente duas. VOZ AO 1356 

FUNDO. GEISIANE: Só para a gente ter uma visão da programação... A Isabela disse 1357 

das três mesas. São de fato três mesas, são duas do primeiro dia, que a gente não teria 1358 

condições de fazê-las, e uma já iniciando no dia seguinte, na parte da manhã. E aí depois 1359 

são os eixos, as plenárias temáticas, o debate e o jantar, viu Cris? As apresentações 1360 

culturais... Tudo! Não tem um tempo especifico para isso. Está nos intervalos, no 1361 

receptivo... Nós não temos um tempo para isso. A idéia que circulou, até então, é a 1362 

possibilidade das mesas temáticas simultâneas ou juntar as mesas. CRISTIANE: Nós 1363 

temos que entregar o MINASCENTRO, na quarta-feira, até que horas? GEISIANE: Olha 1364 

lá a nossa programação do último dia. É até as 18h. Não tem nem condição. Já está tarde 1365 

demais, né? Sem condição. Vamos fazer as inscrições? Nós temos duas idéias: junção de 1366 

mesa, ou mesa simultânea. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Vamos lá! A primeira mesa, no 1367 

primeiro dia, Consolação. A mesa do conferir. “O SUAS em Minas Gerais: conferir e 1368 

avaliar.” O tempo previsto nela era cerca de 1h30min. A segunda mesa “as entidades da 1369 

rede privada e o seu vínculo com o SUAS.” A média é de 1h. E a terceira “o SUAS: 1370 

conquistas, organização, luta e resistência.” O tempo previsto seria de 2h. Nós temos uma 1371 

média de 4h30min de mesas juntando as três. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Nós temos 1372 

2h. 1h30min. E 1h. Entendeu? É uma média de 4h30min, sem debate. Sem debate. VOZ 1373 

AO FUNDO. GEISIANE: 4h de mesa. A gente teria que ter, no mínimo, 1h de debate né? 1374 

Alguém vê possibilidade na proposta de junção? Ou a gente deixa para o segundo dia, 1375 

onde a gente tem espaço para uma. Fazê-las simultâneas.  Qual que é o tempo previsto? 1376 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 2h. Consolação, vai lá no segundo dia, por favor. Olha só 1377 

gente! De 09h às 11h. São 2h mais 1h do debate. É de 09h às 12h... VOZ AO FUNDO. 1378 

GEISIANE: Essa manhã. É nessa manhã de 09h às 12h que a gente tem que pensar se 1379 

faz simultânea ou se faz junção. SIMONE: Ou à noite, no baile! “Explode o baile!” 1380 

GEISIANE: Consolação. E quem mais? Consolação. CONSOLAÇÃO: A gente já tinha 1381 

falado em momentos anteriores... Por exemplo, essa questão da mesa do ato de conferir, 1382 

a gente poderia colocar antes da mesa temática do SUAS. A gente pode começar até um 1383 

pouco antes. A gente começaria com ela aqui um pouco antes. VOZ AO FUNDO. 1384 

CONSOLAÇÃO: Hãm? Aí essa das entidades poderia ser aqui, atrasando o baile. Não é 1385 

que não teria o jantar. A gente faria com um prazo talvez um pouco menor de 2h. Aí a 1386 

gente começaria o baile às 20h. Daria para incluir. As 2h exatas que estão faltando das 1387 

entidades dariam para pôr a partir das 18h. GEISIANE: Estão inscritos: Simone... Quem 1388 

mais está inscrito gente? Silvana? Vamos inscrever. Simone. SIMONE: Eu acho o 1389 

seguinte, todo mundo aqui achar que em 4h nós vamos conseguir fazer duas mesas... 1390 

Não dá! Isso aí está fora! Ainda mais que é uma mesa que demora tanto. Tem cinco 1391 

pessoas nela! Eu acho que isso não dá! Não dá também para a gente achar que nós 1392 

vamos conseguir terminar a plenária temática às 18h. A gente já sabia que iria até às 20h. 1393 

Esse negócio de “vamos fazer uma mesa de 18h às 20h” também não existe. Não ia 1394 

terminar! A gente já sabia disso também. Eu só vejo uma saída: a gente “arrancar o baile 1395 

fora.” VOZ AO FUNDO. SIMONE: Mas aí a gente teria uma mesa às 20h. É isso. VOZ AO 1396 

FUNDO. SILVANA: Gente! Eu acho que nós temos que saber que nós vamos ter uma 1397 

perda, sim! Nós vamos ter uma perda porque não dá pára juntar o que a gente ia fazer em 1398 

três dias em dois e sem perda. Eu acho que colocar mesa às 20h da noite também não é 1399 

produtivo, não! Sabe? Vamos fazer simultâneas. Infelizmente vamos ter que escolher 1400 

onde participar. Senão não vai ter jeito, não. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Eu também 1401 

acho que teria que ser simultânea, porque às 20h da noite, depois do debate, é o dia mais 1402 

cansativo. As pessoas vão estar exaustas, sem intervalo para comer direito... Eu acho 1403 

que vai ser pouco produtivo. Pode até ter a mesa, mas ela vai ser esvaziada. VOZ AO 1404 
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FUNDO. GEISIANE: Gente! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Olha só! O que acontece é o 1405 

que a Silvana trouxe, a gente está correndo o risco de ter perda na programação. Não dá 1406 

para a gente enfiar Belo Horizonte dentro de Bela Vista, não cabe. Então, eu acho que a 1407 

gente vai ter que fazer essa opção. Se a gente quer manter as três mesas que nós 1408 

defendemos para essa conferencia, a única opção é serem simultâneas. Ou então nós 1409 

vamos ter que fazer corte. CRISTIANE: Gente! Nós já tivemos uma organização aí... 1410 

Inclusive que a secretaria executiva apresentou de conferências anteriores. O 1411 

credenciamento teve tumulto por causa da escolha de plenárias. Dá tempo ainda para as 1412 

pessoas escolherem a mesa? Porque isso vai ficar meio perdido na hora de escolher lá. 1413 

Como que vai ser isso? Essa parte... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: No plenário geral vai 1414 

ser anunciado e vai ser explicado. Você faz a escolha e dirija-se. Vamos dar a opção para 1415 

o delegado que estiver ali participar de qual ele achar que deve... E deixar claro que é até 1416 

a capacidade máxima atingida. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: O que nós estamos fazendo 1417 

simultâneo são as mesas temáticas sem deliberação. A deliberação o regimento está 1418 

deixando claro, que é mesa temática sem o processo deliberativo, mas participativo. A 1419 

plenária temática é aonde que vai se discutir os quatro eixos sem deliberação. 1420 

CRISTIANE: Tá. Geisiane, o meu questionamento é que na hora de dar esse 1421 

esclarecimento que a mesa temática é até a lotação, tem que deixar muito nítido que é 1422 

mesa temática. A mudança é só com relação à mesa temática. GEISIANE: Com certeza. 1423 

SIMONE: É. Mesmo assim, lembrando para os conselheiros, que a gente colocou a 1424 

inscrição anterior, mas, até agora, só 300 pessoas se inscreveram. Então vai se dá lá 1425 

mesmo na hora do credenciamento. Vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ser lá 1426 

na frente do computador. Na hora que chegar o número de cadeiras também ela não vai 1427 

ter mais escolha. Ela vai ter duas para escolher. E quando acabar a outra, ela não vai ter 1428 

escolha. É isso! Infelizmente. Eu acho que isso tem que ficar claro aqui também. Mas eu 1429 

concordo. Eu acho que o menor... Eu não sei qual é o menor prejuízo, porque também... 1430 

Mas se a gente quer preservar, nós só temos duas alternativas: ou tira as duas primeiras 1431 

mesas no primeiro dia, ou as divide no segundo dia. Não tem outra alternativa. 1432 

CRISTIANE: Simone, com relação a isso me veio uma preocupação. Eu acho que se tem 1433 

300 pessoas inscritas, e se a plenária funciona com a ordem de lotação, essas 300 1434 

pessoas inscritas eu acho que elas são prioritárias para entrarem. SIMONE: Mas isso é 1435 

plenária temática. CRISTIANE: Sim! É disso o que eu estou falando mesmo! VOZ AO 1436 

FUNDO. GEISIANE: As plenárias temáticas... Quem não fez antecipadamente, vai ter que 1437 

fazer lá! Entendeu? Agora, as mesas temáticas sendo simultâneas, não terão inscrições 1438 

como já não tinha antes, porque elas eram separadas. A plenária teve a opção de fazer 1439 

separadamente. Não fazendo, tem que fazer lá na hora. Não é isso? Isso já está no 1440 

regimento. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Está aberto gente. Se alguém quiser...  Precisa 1441 

de a gente votar? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Cris. CRISTIANE: Sendo mesa 1442 

simultânea, isso vai ter maior tempo para todas né? GEISIANE: 2h. E 1h de debate. Nós 1443 

estamos pegando onde tem um horário. CRISTIANE: Não gente! GEISIANE: É de 09 às 1444 

12h. CRISTIANE: Não! A mesa do vinculo SUAS era 1h só. GEISIANE: Nós vamos jogá-1445 

la lá para cima. CRISTIANE: Mas ela vai ter o mesmo tempo que as outras? GEISIANE: 1446 

As mesas vão ficar com um tempo maior. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Entenderam? É 1447 

porque nós teríamos 3h. Mas nós vamos ter 4h. Está claro para todo mundo? Teríamos 1448 

de 09h às 11h. E aí... Consolação volta lá no horário do almoço. Qual que é? Não, no dia 1449 

10, Consola. Isso! Parou. Não... De todo jeito... A não ser que o almoço vá para as 13h, 1450 

né? Vai começar 08h? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Não gente! Vocês não entenderam 1451 

o que eu estou falando. A Cris falou em ganhar uma hora uma vez que não tem a de 1452 

baixo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Não. Já era de 09h às 11h. ISABELA: A gente está 1453 

falando que vai ganhar uma hora porque essa mesa temática da conquista ela já tinha 2h, 1454 

mas a mesa temática da rede SUAS só tinha 1h de fala e a mesa do conferir 1h30min. 1455 

Então todas teriam 2h de fala e 1h de debate. Então, nesse sentido, elas ganharam mais 1456 

tempo. GEISIANE: É. Aqui tinha 1h só. Ganhou mais 1h. ISABELA: Isso! GEISIANE: E aí 1457 

quando a gente tira de 16h30min às 17h30min a mesa temática das entidades, o que a 1458 
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gente ganha ali? Como que a gente rearranja aquela programação? VOZ AO FUNDO. 1459 

ISABELA: A gente vai começar às 18h com o regimento interno. Sobe, por favor, 1460 

Consola. O regimento interno já tinha 1h, está vendo? Era de 13h às 14h. Ele vai começar 1461 

às 18h. E, depois, a abertura oficial continua às 19h. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente, 1462 

o William quer tirar uma dúvida. WILLIAM: Nós vamos está mudando para às 18h para 1463 

iniciar. O pessoal vai chegar antes vão ficar no hotel? Vai ter almoço para eles? O almoço 1464 

seria no MINASCENTRO, né? Muda nada não, né? SIMONE: Não William. O que nós 1465 

estamos fazendo é não é tirar a infraestrutura de recepção, não. Vai continuar o hotel. A 1466 

Consolação... Eu não sei... É muita coisa! Mas eu não sei se ela já informou para vocês 1467 

que ela já tinha mudado para receber as pessoas no domingo. Quem quiser e puder 1468 

chegar no domingo, pode chegar. Só não vai porque nós não mandamos as passagens 1469 

para eles, né? Se chegar na segunda-feira, o hotel vai estar lá, o almoço também... Nós 1470 

não vamos tirar nada! Vamos deixar o almoço de 11h às 13h. Nós vamos esperar as 1471 

pessoas chegaram para iniciarmos oficialmente a conferência, entendeu? VOZ AO 1472 

FUNDO. SIMONE: Não, vai ser no MINASCENTRO. Comida para todo mundo. A 1473 

Consolação não vai tirar o comando de nada nesse sentido! Vai manter tudo. Só que nós 1474 

vamos começar as mesas, o regimento, essas coisas... É isso o que nós estamos 1475 

passando para às 18h. CRISTIANE: Pensando nisso então Simone e William... Eu acho 1476 

que a fala do William é importante até para reforçar para todos nós e ficar muito nítido 1477 

aqui que vai ter almoço e a infraestrutura está garantida independente da mudança de 1478 

horário da programação. Mas eu acho que a gente podia pensar que alguns vão chegar... 1479 

Os horários não vão ser os mesmo, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar 1480 

então dentro da programação cultural o poderia ser puxado para este horário, entendeu? 1481 

Porque aí não fica um buraco. Não fica buraco. As pessoas almoçam, mas e aí? Eu sei 1482 

que a cidade é linda, mas a gente pode... Né? VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Se dentro 1483 

da programação cultural tem uma coisa que a gente pode concentrar nesse período 1484 

depois do almoço até às 18h para aguarda o início da programação, entendeu? VOZ AO 1485 

FUNDO. CONSOLAÇÃO: Gente! Lá no local gente, além dos estandes, tem a Feira da 1486 

Economia Solidária, têm livros lá... Tem outras coisas que as pessoas podem se ocupar 1487 

também, né? GEISIANE: Eu entendi o que a Cris está trazendo. Ela está preocupada 1488 

com o pessoal que vai chegar no horário e que vai ficar aguarda até às 18h, que é o 1489 

início. A Isabela traz uma questão que eu concordo. É chato, e talvez até desrespeitoso, 1490 

com os grupos culturais, apresentarem para um grupo reduzido de pessoas que vão ficar. 1491 

Belo Horizonte é super atrativo! Nós estamos fazendo uma conferência no centro e em 1492 

frente ao Mercado Central. As pessoas já credenciadas, já sabendo que a conferência 1493 

que iniciar às 18h, elas não vão ficar no MINASCENTRO esperando até às 18h. Os hotéis 1494 

vão estar disponíveis para descanso. Belo Horizonte vai está aberto para visitação. Eu 1495 

não acho que as pessoas vão ficar ali. E como a Consola lembrou, a organização das 1496 

feiras vai está disponível. Simone e Consolação, eu penso que a gente tem que articular 1497 

para que, de fato, a gente não mude a programação da abertura das feiras. Que a feira 1498 

esteja disponível e funcionando conforme programação primária. Porque aí as pessoas 1499 

que optarem, como a Cris está dizendo, de ficaram no MINASCENTRO até às 18h, elas 1500 

tenham o que fazer. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ah, vai ter que modificar. Vai ter que 1501 

modificar no regimento. Entenderam gente? De fazer simultâneo e, no outro dia, a gente 1502 

ter uma solução para o credenciamento. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É necessário. VOZ 1503 

AO FUNDO. GEISIANE: Agora, a Débora está lembrando... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 1504 

Os convidados se disponibilizaram para vim no dia, mas vai ser no outro. DÉBORA: É. Só 1505 

deixar a plenária ciente disso... As mesas têm convidados e expositores cujo as 1506 

passagens aéreas já estão compradas. Então a gente tem que só dar uma verificada para 1507 

ver se essa mudança não vai impactar nisso, não é Marta? A gente vai dar uma olhada 1508 

nisso para ver. O pessoal ia vim na segunda. ISABELA: É por que... Não tem pessoal, 1509 

não! O pessoal que foi convidado e que tem passagem aérea mantém. São as plenárias 1510 

temáticas. A única pessoa que é de fora... A mesa do ato de conferir é com a Geise, 1511 

Simone e a Rosilene. Já está ok. A mesa das entidades... VOZ AO FUNDO. ISABELA: 1512 
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Isso! Que é de Belo Horizonte. Então a única pessoa que a gente tem que avisar é o 1513 

Márcio. GEISIANE: E falando nisso, o Márcio aceitou o convite? O Rodrigo tinha dito para 1514 

mim que talvez ele nem entraria na mesa. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não tem. De fora 1515 

está na mesa da conquista, que mantém o horário. Só o Márcio que tem que ser avisado. 1516 

GEISIANE: Consolação o Márcio confirmou o nome dele? Porque o Rodrigo havia dito 1517 

comigo, no telefone, que eles não participariam. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Então 1518 

ótimo. Falou. Não, eu quis que registrasse porque é importante a gente tirar essa dúvida, 1519 

né? Depois a pessoa não vem... ISABELA: Simone, se o ato de conferir seria a Rosilene, 1520 

e ela está ali também como coordenadora da mesa da conquista... VOZ AO FUNDO. 1521 

ISABELA: Aí a gente ajusta né? O problema da SEDESE a SEDESE olha né? SIMONE: 1522 

Gente! Nessa altura do campeonato vamos fazer o que é melhor para a conferência. Eu 1523 

tenho certeza que todos se solidarizaram com a gente. Eu tenho certeza absoluta! Então, 1524 

vamos colocar as mesas simultâneas. Nós temos convidados... Os convidados ficam no 1525 

Topázio. Nós que somos de casa ficamos nas duas que são menores. Vamos fazer 1526 

assim. Eu acho que as coordenações de mesas a gente divide entre nós. Ou se acharmos 1527 

melhor, convidamos outras pessoas que vão participar da conferência. Vamos por aí! Eu 1528 

acho que está em um bom caminho. Se a gente conseguir fazer isso, eu vou agradecer 1529 

muito a Deus e a todos vocês. Só para a gente lembrar... Por favor, alguém anote aí 1530 

gente! Que além de olhar que são os coordenadores, a gente precisa decidir a mesa de 1531 

abertura: quem vai compor a mesa de abertura, quem vai ter fala, quem vai representar o 1532 

Fórum dos Usuários, Fórum dos Trabalhadores, Fórum das Entidades... Ainda tem a 1533 

mesa de abertura. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não, o governador não vai. Ele já 1534 

confirmou. GEISIANE: Então, na solenidade oficial de abertura, foi deliberado aqui que 1535 

seriam convidados o Fórum dos Usuários, o Fórum dos Trabalhadores... Esses fóruns já 1536 

trouxeram os nomes? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Fala no microfone Érica. ÉRICA: O 1537 

Fórum dos Trabalhadores... A gente estava conversando no grupo e, provavelmente, vem 1538 

a Sandra. Ela até já está construindo uma fala. Eu até conversei com ela no telefone 1539 

agora, na hora do almoço. A gente só vai confirmar. Mas assim, 80% é que seja ela 1540 

mesma. VOZ AO FUNDO. ÉRICA: A gente está pensando em outra pessoa para reversa. 1541 

GEISIANE: Fórum dos Usuários. Porque na verdade... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É. A 1542 

gente vai ter que pensar aqui com os representantes do segmento. Vocês pensaram?  1543 

Chegaram a pensar? Discutiram um nome? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Lista aí quem 1544 

mais está Marta. O CEAS, a SEDESE... VOZ AO FUNDO. O CEAS: vai a presidente. 1545 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: MDS e CNAS? VOZ AO FUNDO. ISABELA: Secretaria 1546 

Municipal de Belo Horizonte. GEISIANE: COGEMAS. ISABELA: COGEMAS. VOZ AO 1547 

FUNDO. ISABELA: Algum vereador também que estiver presente compõe a mesa. 1548 

GEISIANE: Sim. ISABELA: Vereador. GEISIANE: Põe aí: legislativo. Soyla e Hélder. 1549 

SOYLA: Eu acho que tem que ter representação da URCMAS aí. E quando eu falo 1550 

URCMAS, eu falo URCMAS Belo Horizonte, que está muito ativa. Uma que está bem 1551 

estruturada. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: 19h às 21h. Quem subir, fala né? VOZ AO 1552 

FUNDO. GEISIANE: É. Porque com o governador tem um cerimonial mais restrito. Mas 1553 

não tendo a presença do governador, todos que forem para a composição da mesa terão 1554 

direito a fala. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: De 19h às 21h. É um tempo bem estendido. E 1555 

quando a mesa está grande demais, sempre faz a orientação para ser uma fala mais 1556 

breve. A decisão é que todos teriam direito a fala. SIMONE: Olha só gente. A gente 1557 

combinou que nós vamos fazer um ato de entrega da Política do Meio Aberto na mesa de 1558 

abertura. Saiu a publicação conjunta do CEAS e do CEDCA. E também, nós vamos 1559 

assinar com o procurador geral adjunto do Ministério Público um protocolo de cooperação 1560 

entre a SEDESE e o Ministério Público. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Tem. Já tem até o 1561 

nome de quem que vai do Ministério Público e tudo. VOZ AO FUNDO. VOLNEY: O MP 1562 

vai fazer parte da mesa de abertura não pessoal? VOZ AO FUNDO. VOLNEY: Gente! O 1563 

Ministério Público aí. SIMONE: É o que eu acabei de falar. Ele já mandou até o nome de 1564 

quem vai. Quem vai é o adjunto. Procurador geral adjunto. VOZ AO FUNDO. ISABELA: 1565 

Soyla, eu estava pensando aqui que, convidar uma URCMAS e não convidar as outras... 1566 
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Eu não sei... Eu estou achando um pouco delicado. É melhor deixar só o Conselho. Eu 1567 

não sei. Eu estou achando bem delicado convidar uma e não convidar as outras. VOZ AO 1568 

FUNDO. RODRIGO SILVEIRA: É isso mesmo. Eu acho que tem que permanecer as 1569 

URCMAS pelo movimento que fizemos no Estado mesmo de dar visibilidade as 1570 

URCMAS. E diante do tempo mesmo, eu acho que a URCMAS/BH se reestruturou. Tem 1571 

muito tempo que ela é bem atuante. Ela é referência sim para os outros municípios. 1572 

Querendo ou não, ela vai puxar muita coisa aí. Eu acho que não ficaria esquisito, não. 1573 

SIMONE: Quem vai para a mesa? RODRIGO SILVEIRA: No caso o presidente da 1574 

URCMAS, o Ludson. SIMONE: Ah, ele é o presidente? RODRIGO SILVEIRA: Ele é o 1575 

presidente da URCMAS. SIMONE: Tá. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Pessoal! VOZ AO 1576 

FUNDO. ISABELA: Entidades, vocês têm que pensar a representação. Cadê... 1577 

GEISIANE: Nós. Rose e também a Cris. O Rodrigo não está. A Juanita não está. O que a 1578 

gente estava discutindo aqui é que o fórum que a gente tem organizado das entidades... 1579 

Hoje, o que a gente tem de conhecimento de fóruns atuantes é o Fórum de Belo 1580 

Horizonte e o Fórum do Alto Caparaó. Então a gente não tem uma representatividade de 1581 

âmbito estadual das entidades. Inclusive, por isso, eu fiz a defesa por serem mesas 1582 

temáticas simultâneas, para a gente não perder esse debate das entidades. A idéia é que 1583 

a gente consiga fortalecer as entidades na conferência. Inclusive eu fiz muita campanha 1584 

nas regionais para que a gente fizesse um movimento de tentar instituir uma comissão, ou 1585 

quem sabe, um Fórum das Entidades na conferência estadual. Penso que para a gente é 1586 

complicado ter uma representação do fórum, uma vez que o Fórum de Belo Horizonte já 1587 

vai participar de uma plenária temática no dia seguinte. Uma sugestão: que a gente tire 1588 

aqui um indicativo de representante entre nós, representantes das entidades. ISABELA: 1589 

E a minha indicação é você! GEISIANE: Eu posso também sugerir que a gente dê o nome 1590 

na hora que a Cris chegar. Aí a gente indica esse nome, né? Vocês que sabem também... 1591 

Mas estou a disposição. E de usuários nós temos a mesma situação, né? Talvez os 1592 

representantes aqui do segmento poderiam indicar um representante do Conselho. Vocês 1593 

fizeram alguma conversa sobre o assunto? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ali estão 1594 

faltando outros que a gente precisa decidir? VOZ AO FUNDO. É a mesma situação aí. Se 1595 

quiserem eu posso participar dessa mesa. Isso se os outros concordarem. VOZ AO 1596 

FUNDO. GEISIANE: Usuário. É. Representante de usuário. Representante de entidade. 1597 

Dos trabalhadores nós temos a representatividade enquanto fórum. VOZ AO FUNDO. 1598 

GEISIANE: O CEAS é a Simone. O CNAS já está ali. A Secretaria... VOZ AO FUNDO. 1599 

GEISIANE: Obrigada. Eu já estou ali. Põe ali do... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Oi? Dos 1600 

trabalhadores é o fórum. É o único que vem com representatividade de fórum. É a 1601 

Sandra. Isso. Representante de entidades. Representantes de usuários. VOZ AO 1602 

FUNDO. GEISIANE: Nós vamos conversar depois com o segmento das entidades. VOZ 1603 

AO FUNDO. GEISIANE: Ele confirmou? Ótimo. Então ali nas URCMAS já deixa o nome 1604 

do Ludson. VOZ AO FUNDO. RISOS. GEISIANE: Presidente da URCMAS de Belo 1605 

Horizonte. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Ludson Martins. VOZ AO FUNDO. RISOS. VOZ 1606 

AO FUNDO. PARTE 4 VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente! Vamos voltar então? 1607 

Rodrigo. Débora. Estamos sentindo a falta de vocês. Dayana e Érica também. VOZ AO 1608 

FUNDO. GEISIANE: Eles gostam. VOZ AO FUNDO. RISOS. VOZ AO FUNDO. 1609 

GEISIANE: Gente olha só... Ixe! Dois números diferentes ligaram aqui. Pode ser da... A 1610 

Isabela vai fazer para a gente então a apresentação do método utilizado da relatoria. 1611 

Fique a vontade Isabela. ISABELA: Tá. Mas para o conhecimento de todo mundo... Antes 1612 

faltou só eu dar um aviso, foi outra coisa que a gente também pensou na relatoria. No 1613 

momento da leitura do regimento interno sempre são dados alguns esclarecimentos, né? 1614 

O que a gente pensou? De uma pessoa da empresa ir lá e fazer uma breve explicação 1615 

sobre o sistema, para tentar minimizar problemas. Na última vez tiveram alguns 1616 

participantes que questionaram como que funciona o sistema eletrônico, se pode ser 1617 

burlado ou não, se é confiável... Então essa pessoa faria uma breve apresentação no 1618 

momento do regimento interno, para ser a mesma orientação para todos os delegados, 1619 

tá? Agora, passando pela metodologia. A metodologia de sistematização das propostas 1620 
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da conferência tem um documento maior, mais detalhado. Cada representante da 1621 

relatoria, que vai estar em cada plenária, vai fazer uma fala mais breve. A gente vai 1622 

explicar como que o processo foi feito. Foram compiladas as propostas que foram 1623 

registradas no sistema do CEAS de acordo com o prazo que foi estabelecido. Foram 795 1624 

municípios que realizaram o registro das propostas no sistema. E aí o que foi feito? Os 1625 

municípios podiam priorizar propostas para o Estado e propostas para a União de acordo 1626 

com o eixo que eles classificaram lá no município. Então primeiro a gente pegou a partir 1627 

do sistema as propostas que eram do Estado e as propostas que eram para a União com 1628 

a classificação de eixo que vieram. Em seguida, a gente fez uma leitura para analisar a 1629 

proposta em relação à pertinência aqueles eixos: se de fato a proposta tratava do tema 1630 

conforme o texto que o Conselho Nacional colocou de cada eixo. Mas também se aquela 1631 

proposta era de fato pertinente ao Estado ou a União. Um exemplo: tinham muitas 1632 

propostas direcionadas para o Estado que discutiam o BPC. Só que o BPC é uma 1633 

legislação nacional. Então a gente entendeu que o eixo correto de direcionamento seria a 1634 

União. Aí então a relatoria fez essa reclassificação das propostas de acordo com o eixo e 1635 

com o ente. Nós tivemos uma reunião especifica para isso. A gente pegou vários 1636 

exemplos de propostas, de todos os eixos, para alinhar a nossa compreensão do que era 1637 

de cada um dos eixos. Então foi feito isso. Depois dessa reclassificação, as propostas 1638 

reclassificadas foram encaminhadas para cada grupo. A gente se dividiu por eixo. Eram 1639 

duplas, então no eixo 1 tinham duas pessoas, no eixo 2, no eixo 3 e no eixo 4. Elas 1640 

pegaram as propostas do Estado e da União para aquele eixo. Em seguida, a gente fez 1641 

um trabalho de leitura de classificação das propostas pela similitude do conteúdo. Essa 1642 

classificação foi feita por meio da definição de palavras chaves tiradas dos textos das 1643 

próprias propostas que vieram dos municípios. E aí elas serviram para ir classificando. No 1644 

eixo do financiamento, por exemplo, a gente tinha muita proposta relacionada com a 1645 

expansão de financiamento; Atualização da base de dados; Regularização do pagamento. 1646 

Então essas foram as palavras chaves: regularização, ampliar e garantir. Então, fomos 1647 

juntando as propostas que tinham relação com cada um desses temas. Depois da 1648 

classificação por palavra chave, a gente pegou uma redação que contemplasse o maior 1649 

número de proposta. Escolhia uma melhor redação que estava ali, ia adequando para que 1650 

ela contemplasse todo o conteúdo e via a incidência de propostas que apareceram com 1651 

aquela palavra chave. A gente classificou todas as propostas. E a partir do resultado 1652 

comum para os quatros eixos, a gente identificou que o melhor corte para viabilizar o 1653 

debate que contemplava grande parte do conteúdo foi no número de dez. Então, por isso, 1654 

estão sendo levadas dez propostas para o Estado e dez propostas para a União com 1655 

maior freqüência, ou seja, que apareçam mais vezes naquele eixo. E aí foi isso. As 1656 

propostas vão ser entregues para todos os delegados, no primeiro dia. Quando eles 1657 

fizerem o credenciamento, na pasta já vai ter o compilado com a proposta de redação 1658 

final, e do lado a incidência e quantas vezes que ela apareceu. SIMONE: Muito obrigada, 1659 

Isabela. Alguma questão gente? Obrigada então. Agora, no outro dia, é o processo de 1660 

eleição da sociedade civil. Eu vou passar para a nossa vice-presidente, porque o Rodrigo 1661 

não está aqui, né? Cadê o Rodrigo? Não veio, não. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não, o 1662 

Rodrigo... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Então eu vou passar para a Geise. Você não está 1663 

na comissão, está Rodrigo? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não! Comissão eleitoral. VOZ 1664 

AO FUNDO. SIMONE: Ah, tá! Então eu vou passar para a Geise para ela dar alguns 1665 

informes. Só lembrando Geisiane, ficou de vocês também nos informar se vocês 1666 

pensaram em uma proposta para o processo eleitoral. Não sei se você se lembra disso. 1667 

VOZ AO FUNDO. SIMONE: Está bom. Então eu vou passar para você. GEISIANE: Bom, 1668 

ontem reuniu a comissão com o apoio da secretaria executiva, da Consolação, para a 1669 

gente pensar coletivamente um roteiro para esse processo eleitoral. A gente já fez esse 1670 

roteiro. Estavam presentes o Rodrigo e eu também. Tivemos como apoiadores a Érica... 1671 

O Isac também estava presente e deu um suporte. O que a gente pensou... O problema é 1672 

que... Deve está salvo aí, Marta! A Consola não está aí. Mas eu estou com o roteiro 1673 

impresso. A idéia é que todos, uma vez que estarão reunidos no auditório Topázio, a 1674 
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gente faça a composição da mesa. Quem vai compor a mesa: os coordenadores do 1675 

processo eleitoral, no caso, o Volney, a Maria Alves, o Rodrigo e eu Geisiane. A partir da 1676 

composição dessa mesa, nós vamos fazer a apresentação desse roteiro que eu estou 1677 

apresentando, onde vamos fazer a leitura do Cap. V e VI da resolução 603, do Conselho, 1678 

que diz do processo eleitoral. E também, nós vamos informar que o local da eleição para 1679 

cada segmento e onde vai ser realizada a leitura e a apresentação... Na verdade, nós 1680 

vamos fazer a leitura dos nomes lá no Topázio, e vamos encaminhar as pessoas para as 1681 

salas para proceder com a votação. A idéia é a gente deixar claro que a eleição será 1682 

eletrônica, e que esclarecimentos maiores serão dados nas salas e nos locais onde vão 1683 

acontecer as votações. Vamos lembrar que nesse processo os candidatos têm o direito 1684 

de votar. Um detalhe muito importante que a gente discutiu nessa comissão é que a 1685 

eleição do CMAS ela vai... A gente definiu que ela vai acontecer no auditório central. Uma 1686 

forma mais dinâmica e para colaborar com o tempo para acontecer essa votação é que a 1687 

gente tente fazer a divisão, pelo menos física, estrutural, dos representantes 1688 

governamentais e dos representantes dos CMAS dentro do próprio auditório Topázio, lado 1689 

direito e a lado esquerdo, para a gente tentar fazer de forma simultânea, sem precisar que 1690 

um grupo saia e depois vote. Então nós vamos fazer no mesmo espaço, porém, em lados 1691 

diferentes, com grupos de apoio diferentes, para a gente fazer de forma simultânea. 1692 

Somente esse grupo vai ficar junto, porém, separado. Vai ficar na mesma sala, porém, vai 1693 

ficar em lados diferentes, recebendo apoio de pessoas diferentes para proceder com a 1694 

votação. Se não ficaria, eu acho, muito chato e muito confuso um grupo ter que sair e 1695 

outro ter que voltar por causa do sistema eletrônico. Lembrando que a gente tem as 1696 

cartas nas mangas com relação a uma possível, tomara que não, mas uma possível falha 1697 

do sistema eletrônico. Mas tendo em vista a possibilidade de a gente utilizar desse 1698 

instrumento, a gente vai fazer de forma simultânea, no Topázio, com o grupo do CMAS. 1699 

Os outros segmentos vão ter as suas salas especificas. Dentro do roteiro a gente vai 1700 

explicar sobre os segmentos; A seqüência numérica de cada segmento. A gente vai dividir 1701 

por seqüência numérica para proceder a votação; Definimos que cada candidato vai ter 1702 

uma placa, que seja uma folha A4, mas uma placa que o identifique: nome, segmento e o 1703 

número para facilitar as pessoas na hora de votar. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Está 1704 

ótimo. Sim. Eu estou lá no... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É, mas é porque eu já estou... 1705 

Adianta aí, fazendo favor. Aí! Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa a gente resgata. 1706 

Então vai ter uma seqüência numérica; Vai ser simultânea; Nós vamos ter o apoio de um 1707 

rádio comunicador onde vai ter uma pessoa de apoio em cada sala. A gente vai ter uma 1708 

pessoa da secretaria executiva para após... Se comunicarem: “aqui no segmento dos 1709 

usuários já foram todos orientados e já estão todos prontos para votar.” Da mesma forma 1710 

as entidades também: “estão todos orientados e estão prontos para votar”, para a gente 1711 

fazer a votação juntos, simultâneas, exatamente no mesmo momento com a facilidade 1712 

dessa tecnologia dizendo “aqui já estão todos liberados para votar.” A gente sai no 1713 

mesmo instante com os candidatos e os votantes sabendo do resultado já nas salas. 1714 

Sabendo do resultado, se retornaram para o auditório central para a gente seguir com o 1715 

processo de votação dos delegados á 11ª conferência nacional. Então esse é o rito que a 1716 

gente pensou. Eu dei uma adiantada ali nos detalhes, mas é o rito que foi ontem pensado 1717 

pelo grupo e que já está sistematizado. Está tudo bem organizado. Eu acho que é isso. 1718 

SIMONE: Eu fiquei com uma dúvida, Geise. A Consola me informou que vocês pensaram 1719 

em uma eleição onde quem vota são os delegados. VOZ AO FUNDO. SIMONE: O 1720 

candidato... No regramento de vocês o candidato vota? GEISIANE: Eu acho que é melhor 1721 

você concluir a sua pergunta. SIMONE: A minha pergunta é: se o candidato não for 1722 

delegado, ele vota? GEISIANE: Não. Se o delegado não for candidato, ele não tem direito 1723 

ao voto. Ele só é votado. Votam os delegados. Aí tem uma particularidade com relação 1724 

aos representantes dos CMAS. Eu acho que a gente vai ganhar muito. Na conferência de 1725 

2015 não foi dessa forma, teve certo transtorno no momento da votação. Os 1726 

representantes do CMAS estão ali como CMAS. No CMAS eles têm um segmento que 1727 

representam. Então eles têm a opção de escolha de votar no representante do CMAS. Se 1728 
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ele é do segmento da sociedade civil ou se ele é governo, ele tem a opção de votar nos 1729 

candidatos do CMAS. Como ele tem também a opção de votar nos da sociedade civil, se 1730 

ele é de algum segmento. Eu sou do CMAS, representante de entidade. Vai está no meu 1731 

crachá que eu sou do CMAS e segmento de entidades. Eu vou ter que fazer a opção se 1732 

eu vou votar nos representantes do CMAS, ou se eu vou votar nos representantes das 1733 

entidades. Ok? Isso também de forma bem organizada. Já vai está descrito no crachá. 1734 

Vai agilizar. Qualquer pessoa que estiver sem o crachá, fora do segmento, ele nem entra 1735 

na sala. Vai ter um fiscal, em cada sala, onde vai conferir os crachás. “Aqui é o segmento 1736 

das entidades. Aqui é o segmento dos usuários.” Então, só vão entrar os usuários. “Aqui é 1737 

o segmentos dos trabalhadores.” É CMAS, e está escrito trabalhadores na frente, pode 1738 

entrar. Agora, se ele optou em votar no CMAS, ele fica no Topázio para votar no 1739 

segmento do CMAS. É um diferencial. O crachá vai dar todo um subsídio para a gente 1740 

realizar de forma ágil, eficiente e transparente o processo eleitoral. E quando a gente 1741 

retorna para o Topázio, a gente volta para o processo eleitoral, para a eleição dos 1742 

delegados á conferência nacional. SIMONE: Vamos dentro da eleição ainda... Eu ainda 1743 

estou com uma dúvida. No crachá vai está escrito: usuário, trabalhador, entidade e 1744 

governo. CMAS vai em qual crachá? Eu não entendi. GEISIANE: Todos os delegados 1745 

têm os seus crachás. Se ele é representante de entidade, vai está lá só entidade. Se ele é 1746 

representante do governo... Quem é representante de governo pode votar no CMAS do 1747 

governo. Se ele tem CMAS, e ele é sociedade civil, ele vai ter a opção de escolha, 1748 

porque, além dele ser do CMAS, ele é de um segmento. E aí se ele é do segmento, ele 1749 

vai optar se ele vai votar no CMAS não governamental, ou se ele vai votar no segmento. 1750 

Seria essa a dúvida? SIMONE: É porque dos delegados a gente não tirou o CMAS. 1751 

Delegados são: delegados usuários, delegados trabalhadores, delegados entidades e 1752 

delegados governamentais. Não tem delegado de Conselho Municipal! GEISIANE: Foi 1753 

disso o que a gente falou ontem. Eu estou na dúvida também. Porque ele tem a opção de 1754 

escolha, está dizendo inclusive no nosso rito. A Consolação ainda disse: “dessa vez vai 1755 

vim CMAS escrito na frente qual que é o segmento dele.” CRISTIANE: Na porta do 1756 

processo de escolha de cada segmento vão ter pessoas fazendo essa leitura. Aí na porta 1757 

de quem que vai fazer a eleição do CMAS poderão entrar os governamentais que vão 1758 

votar no governo. É isso o que você está dizendo, não é? A pergunta é: quem da 1759 

sociedade civil que vai para esse lugar? VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É! Que vai para o 1760 

CMAS. GEISIANE: A gente fez aqui um quadro com os nomes... CRISTIANE: Porque se 1761 

não vai para o segmento que representa dentro do Conselho. GEISIANE: Vamos lá. Tem 1762 

o quadro aí Marta? Agora nós vamos ter que tirar essa dúvida. A Consolação está 1763 

descendo? Porque ela falou disso com a gente. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Pode ir. Mas 1764 

a minha dúvida... No regimento interno, no momento do credenciamento... A não ser que 1765 

tenha outro momento de credenciamento. Porque no momento do credenciamento está 1766 

escrito que a pessoa vai se credenciar como usuária, como trabalhador, como entidade e 1767 

como governo. Eu não vi em nenhum lugar escrito que alguém vai... Eu estou falando de 1768 

credenciamento! Porque, se a gente for abrir a chance de optar... Nós estamos lascados! 1769 

Não tem opção! O que tem é crachá. É isso o que eu estou tentando chamar a atenção. 1770 

VOZ AO FUNDO. ISABELA: Eu vou subir lá e vou confirmar com a Consolação. Mas, 1771 

pelo o que eu entendi, quando a pessoa sai delegada, ele preenche uma ficha. Na ficha 1772 

ela coloca se ele é delegada da sociedade civil: usuário, trabalhador ou entidade, ou se 1773 

ele é governo. Nessa mesma ficha, ela preenche se ela é conselheira municipal ou não. 1774 

Eu acho que a impressão do crachá... Se a pessoa marcou lá que ela é conselheira, já 1775 

vem dessa ficha a indicação que ela é conselheira, entendeu? Então já vem no crachá: 1776 

“eu sou governo e sou conselheira. Eu sou usuária e sou conselheira.” Porque ela já 1777 

escreveu na ficha dela. Por isso, eu acho que não tem isso no credenciamento. VOZ AO 1778 

FUNDO. GEISIANE: Agora o que você está trazendo é que você não sabia que teria essa 1779 

opção. Seria CMAS, né? Ontem, na reunião, a Consola disse que teria. VOZ AO FUNDO. 1780 

GEISIANE: Vamos ler aqui regimento. Vamos lá no regimento rapidinho? VOZ AO 1781 

FUNDO. GEISIANE: Não é no regimento, não. Desculpa. É na resolução. Desculpa, não 1782 
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é regimento. É na resolução do processo eleitoral, está bom? Eu vou fazer a leitura aqui 1783 

para a gente tirar essa dúvida. Os capítulos que serão apresentados, como eu disse, 1784 

serão os Caps. V e VI. Capítulo V do ato de eleição. Art.15. A eleição realizar-se-á de 9 às 1785 

11 horas do dia 11 de outubro de 2017, na 12ª Conferência Estadual de Assistência 1786 

Social, na presença de representante(s) da Comissão do Processo Eleitoral e de 1787 

funcionários do CEAS designados para esse fim. (Redação dada pela Resolução do 1788 

CEAS n.º 607/2017) §1º Para esse ato poderá ser solicitado o apoio da Secretaria de 1789 

Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE. §2º Os candidatos deverão em 1790 

plenária específica de sua categoria, designada pela Comissão Eleitoral, apresentar-se e 1791 

dizer o motivo de sua candidatura no início da eleição, às 9 horas. §3º A eleição ocorrerá 1792 

por categorias, em plenárias simultâneas. Conforme foi dito, em plenárias simultâneas. 1793 

Art.16. Os delegados da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social devidamente 1794 

credenciados votarão nos candidatos, da seguinte forma: I – os representantes de 1795 

usuários ou de entidades ou de organizações de usuários da Assistência Social votarão 1796 

nos candidatos a essa representação; II – os representantes de entidades e organizações 1797 

de assistência social votarão nos candidatos a essa representação; III – os 1798 

representantes dos trabalhadores votarão nos candidatos a vagas de entidades e 1799 

organizações representativas de trabalhadores da área de assistência social; IV – os 1800 

representantes da sociedade civil que também tiverem assento nos CMAS poderão optar 1801 

por votarem nos candidatos dos CMAS não governamental; V – os representantes 1802 

governamentais municipais votarão nos candidatos dos CMAS governamental. Entendeu? 1803 

Por isso que a gente fez a orientação de que pelo crachá vai... CRISTIANE: Era só 1804 

confirmar isso mesmo. O crachá que vai credenciar a entrada. GEISIANE: O que não teve 1805 

na conferência de 2015, gente. Foi o que eu expliquei no início. Em 2015 não estava 1806 

identificada, aí foi aquela confusão. No credenciamento ele tinha que optar. Agora não, já 1807 

vai sair impresso no crachá dele. Ele vai ter a opção sem procurar a sala de solução, sem 1808 

procurar ninguém. Ou ele entra na sala do segmento ou ele vota lá no Topázio no CMAS. 1809 

É isso o que está dito, entendeu? A gente precisa prosseguir com a leitura? Ou está 1810 

esclarecido. Pode. Pode dizer Consola. CONSOLAÇÃO: É só isso. Vai sair o nome da 1811 

pessoa e o segmento dela. Governamental: na frente do governamental vai está impresso  1812 

“CMAS”, se ele for de Conselho. Na frente do usuário: vai está escrito “CMAS”. Aí se não 1813 

tiver escrito nada, ele só fica naquele segmento, tá? O governamental que não tiver 1814 

escrito “CMAS” ele não vota. É o que a gente falou! Só vota aquele que pertence ao 1815 

Conselho. É o que diz a resolução, ok? GEISIANE: Aí no §3º está dizendo: Os 1816 

representantes nominados nos incisos I, II e III que também possuam assento em CMAS 1817 

deverão escolher em que representação votar, se no CMAS ou se em sua representação 1818 

de origem. Está na nossa resolução. DÉBORA: Uma dúvida: nós, do CEAS, vai está 1819 

escrito também que somo do CEAS? A gente pode votar em Conselho? GEISIANE: Os 1820 

conselheiros do CEAS são delegados natos, então eles votam também no processo 1821 

eleitoral. Aí por isso a pergunta da Simone: o candidato que não é delegado ele só é 1822 

votado. Ele não vai votar. Mas, se no Conselho tem conselheiro que é candidato, ele, 1823 

além de votado, pode votar nele mesmo. Então é esse o rito que foi apresentado. VOZ 1824 

AO FUNDO. GEISIANE: Oi? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: É. Todos os conselheiros são 1825 

delegados natos, então todos têm direito a votar. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Trouxe 1826 

até queijo... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente! Tem mais uma informação. VOZ AO 1827 

FUNDO. GEISIANE: Viu? Rodrigo, Rodrigo... Ainda bem que não registrou! Gente! Por 1828 

favor! A Marta trouxe um quadro que é bacana vocês também conhecerem. Na categoria 1829 

de representante de usuário... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente! Representante de 1830 

usuário ou de organização de usuários de assistência social... VOZ AO FUNDO. 1831 

GEISIANE: Gente! Por favor! A votação será no Jaspe. Quem vai acompanhar não está 1832 

ali, mas se quiser digitar Rosa... Rosa... Eu li Rosa aqui. É Marta. Vai ser a Rosa. E a 1833 

gente sugeriu a Maria. Nós temos sete candidatos. Esses candidatos... VOZ AO FUNDO. 1834 

GEISIANE: Articulação dos povos e organizações indígenas - o representante é o Damião 1835 

Brás; Tem a Associação Quilombola Santa Cruz - que é a Josiany que está aqui com a 1836 
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gente; Associação Quilombola Marques - que é o William; Associação Quilombola Porto 1837 

Pontal - que é a Cecília Carvalho, de Paracatu; Federação das Comunidades Quilombolas 1838 

de Minas Gerais - que é o nosso conselheiro Isac; O Núcleo de Matriz Africana de 1839 

Pirapora - que é a Luiza Lima; Associação dos Deficientes Físicos de Betim – ADFIB - 1840 

que é o Márcio José Ferreira. Representantes das entidades e organizações da 1841 

sociedade civil. Nós temos sete candidatos. Vai acontecer no auditório Ágata. Eu 1842 

Geisiane e a Adelmira vamos apoiar. Os candidatos são: Associação Profissionalizante do 1843 

Menor de Belo Horizonte – ASSPRROM - vem representando a ASSPROM o Márcio 1844 

Caldeira; Da Cáritas Brasileira Regional de Minas Gerais - o candidato é o Elerson da 1845 

Silva; A Federação das APAES - a candidata é a Maria Juanita; Federação Nacional de 1846 

Educação e Integração dos Surdos - é a atual conselheira Roseane; O Instituto dos 1847 

Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora - é a Cristiane; O Movimento do GRAAL - 1848 

é a querida conselheira Arlete; Federação das Associações Sem Fins Econômicos de 1849 

Minas Gerais - é a Ariadna de Almeida. Os representantes de entidades e organizações 1850 

representativas dos trabalhadores: vai acontecer no auditório Quartzo. Quem vai 1851 

acompanhar é o Volney e a Paula, da secretaria executiva. Nós temos quatro candidatos: 1852 

Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS de Belo Horizonte – vem a Alice Faria; O 1853 

Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS – Luanda Queiroga; O Conselho Regional de 1854 

Psicologia – CRP – é a Marleide Castro; Conselho Regional do Serviço Social – CRESS – 1855 

Rodrigo Silveira e Souza. A categoria de representação não governamental dos 1856 

Conselhos Municipais vai acontecer no Topázio. Quem vai acompanhar é o Rodrigo, a 1857 

Consolação e o Léo. Ontem eu tinha dessa questão do acompanhamento do Rodrigo... 1858 

Até porque ele vota! Então, era importante ele está nas entidades e com direito a votar, 1859 

senão, ele vai ter que sair... E aí eu acho que não é interessante essa correria. A gente 1860 

poderia decidir nesse pleno que não tem a necessidade dele ficar nesse... É o que a 1861 

gente discutiu lá ontem. Ele tem o direito de votação, vai ficar muito desorganizado. A 1862 

gente tinha discutido ontem que, pelo menos, um... Nós somos quatro integrantes da 1863 

comissão, então que, pelo um, ficasse em cada grupo. Eu até estou refletindo aqui que, a 1864 

gente poderia decidir nesse pleno, para ele não ficar ali, que a gente tenha uma pessoa 1865 

de apoio. A gente tem outras pessoas que podem dar o apoio. Aí a gente libera o Rodrigo 1866 

para ficar lá nas entidades. Pode ser gente? Vamos tirar o nome dele, por favor. VOZ AO 1867 

FUNDO. GEISIANE: Consolação e Léo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Vamos lá! VOZ 1868 

AO FUNDO. GEISIANE: O que gente? Gente! Vocês vão ter isso depois! 1869 

CONSOLAÇÃO: Pode ser... VOZ AO FUNDO. CONSOLAÇÃO: Geise! GEISIANE: Oi! 1870 

CONSOLAÇÃO: Pode ser preciosismo demais! Mas a resolução fala que a eleição vai 1871 

ocorrer com a presença da comissão organizadora. E aí a comissão eleitoral... Quer dizer, 1872 

a comissão eleitoral tem quatro membros. E se é com a presença da comissão, pode ser 1873 

questionado, entendeu? GEISIANE: Tudo bem. CONSOLAÇÃO: Ministério Público... 1874 

Porque a gente mandou a normativa. Aí eu só estou levantando isso. Se vocês 1875 

deliberarem tudo bem, entendeu? É só isso o que eu estou lembrando. A gente colocou 1876 

isso! GEISIANE: Então, ele participa das orientações e se retira para ir lá votar. Pode ser? 1877 

SIMONE: Eu vou até pedir a Maria aqui para escutar o que eu estou falando, porque foi 1878 

ela que viu a última eleição. Não foi, Maria? A Maria foi candidata e ela foi coordenar. O 1879 

Ministério Público chegou atrás de mim e falou assim: “Simone, pede a Maria para sair de 1880 

lá!” Não foi, Maria? Então gente... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não estava! Nós que 1881 

pedimos... VOZ AO FUNDO. SIMONE: É, foi na... Estava uma confusão na hora da 1882 

eleição dos delegados! A Maria foi esclarecer! Alguém foi lá e chamou o promotor! O 1883 

promotor foi atrás de mim e falou: “olha, eu acho melhor você pedir a presidente para sair 1884 

de lá! Senão a gente vai ter que impugnar a eleição lá!” Então gente, eu acho melhor a 1885 

gente fazer tudo direitinho. Quem for candidato tem que tomar o maior cuidado. Tem que 1886 

ser os quatro que não são candidatos. Eu acho melhor combinar com o Rodrigo. Pode 1887 

combinar assim: ele abre, vai lá, vota e volta. CRISTIANE: Deixa eu só fazer uma 1888 

pergunta? É só com relação ao CPF? Ou nós estamos falando que tem que ter esse 1889 

cuidado também com relação... Por exemplo, a entidade... No caso, você vai estar em 1890 
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uma mesa, né? VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É a pessoa. Então tá! Porque aí a gente 1891 

fica tranqüilo com relação a tudo. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Eu não sou candidata! 1892 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Gente! Por favor! A pergunta da Cris é importante, gente! 1893 

Vamos colaborar! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Sim, entendi. VOZ AO FUNDO. 1894 

CRISTIANE: Eu acho que a gente... Para a coisa acontecer tranqüilamente, para a gente 1895 

não ter nenhum questionamento, a minha pergunta é: se pediram para a Maria, na última 1896 

eleição se retirar porque ela era candidata, teria alguma questão da pessoa estar na mesa 1897 

mais a entidade dela está sendo candidata? Essa é a pergunta. Mas a questão é com 1898 

relação ao CPF. É a pessoa. GEISIANE: É a pessoa. Tanto é que aquela pessoa não 1899 

pode permanecer depois de dois mandatos. Então, assim, quero reforçar o que disse no 1900 

início: ninguém da comissão é candidato. Maria, Volney, Rodrigo e eu somos os quatro 1901 

representantes dessa comissão. Nós não somos candidatos, independentemente se o 1902 

nosso segmento apresentou um candidato para esse processo eleitoral. Então, por isso, 1903 

eu fiz a sugestão aqui de o Rodrigo fazer as orientações enquanto representante dessa 1904 

comissão e, após as orientações, ele se retira. Está bom, Consolação? Você vai estar lá... 1905 

Ele se retira para proceder o voto dele. Essa que foi a sugestão. A Simone também 1906 

endossou. Os representantes não governamentais do CMAS: acontecerá no Topázio, 1907 

com o apoio do Rodrigo, da Consolação e do Léo. Os candidatos são: CMAS/Juiz de Fora 1908 

– Dayana Assis, atual conselheira; CMAS/Lagoa Santa – atua conselheiro Luiz George 1909 

Trindade; CMAS/Pirapora – João Alves Crisóstomo; CMAS/Campo Belo – Felipe Milorele; 1910 

CMAS/Nova Lima – Maria da Conceição Silva, atual conselheira. Ok? Representantes 1911 

governamentais do CMAS: auditório Topázio, junto com o CMAS não governamental: 1912 

CMAS/Leopoldina – representante Maria do Carmo Vargas; CMAS/Montes Claros – 1913 

Sandra Azevedo; CMAS/Paracatu – Soyla, atual conselheira; CMAS/Passa Quatro – 1914 

Diego Martins; CMAS/Pedro Leopoldo – Hélder Augusto Diniz Silva. Consolação, o 1915 

número aqui é 19, né? A gente corrigiu ontem, mas ficou... Não é 29 lá não, né? Tá. Ok. 1916 

Esse é o rito do processo eleitoral que eu apresentei aqui. Se tiverem dúvidas, estamos a 1917 

disposição. SIMONE: Tudo esclarecido? Então muito bem. Muito obrigada, Geise. Eu vou 1918 

passar agora então para a conselheira Maria, para ela fazer o relato aí do ato. Ela que é a 1919 

nossa queridíssima coordenadora do ato político em defesa do SUAS. VOZ AO FUNDO. 1920 

SIMONE: Não! Eu estou falando demais Maria! Nossa senhora! Eu vou pedir para você e 1921 

para a Cris. Você começa. Depois a Cris continua tá? MARIA ALVES: Então pessoal, nós 1922 

tivemos a reunião aqui, no CEAS, para pensarmos como é que seria. Foi bom porque a 1923 

gente já teve vários parceiros envolvidos que já vieram para a reunião e nos ajudaram 1924 

inclusive a pensar. A proposta foi pensada direitinho de acordo com o que pensamos na 1925 

reunião do Conselho. A idéia é que o ato aconteça de 11h às 13h. É esse intervalo que a 1926 

gente tem depois das eleições dos segmentos do CEAS. Aí a gente já faz inclusive um 1927 

momento dentro do MINASCENTRO de animação mesmo, de convocação do pessoal 1928 

para ir para o ato. Então sai do MINASCENTRO e a gente vai circular a Praça Raul 1929 

Soares. Uma vez saindo do MINASCENTRO, e quando já entramos na praça, vai ter um 1930 

momento de falas. A gente vai ter algumas lideranças falando, inclusive o CEAS, o 1931 

CRESS e assim sucessivamente. A gente faz o contorno na chegada também. Quem n ao 1932 

tiver falado na ida, na volta, quando estiver chegando, a gente termina de falar. Estão 1933 

sendo providenciados materiais tanto pelas entidades do CEAS, que podem se organizar 1934 

para trazerem cartazes, faixas, considerando o tema da conferência e a luta em defesa do 1935 

SUAS... A Cris ficou com a responsabilidade de ver lá na gráfica... Para imprimir. Ela até 1936 

já tem o folheto que a gente pode está utilizando. Mas isso foi pensado também pela 1937 

equipe que a Simone trouxe e que estava junto na reunião. Além disso, tem já tem o trio, 1938 

que foi cedido por uma central de... A idéia na reunião é que a gente convidaria todas as 1939 

centrais para participarem, os movimentos afins... Com uma restrição. Eu nem sei se é 1940 

uma restrição, mas a gente está convidando todo mundo para somar com a gente no ato, 1941 

uma vez que a nossa intenção e a nossa proposta é garantir que esse ato, de fato, traga 1942 

visibilidade para a nossa luta em defesa do SUAS e em defesa da política de assistência 1943 

social. Então podem vim todas as centrais sindicais! Mas não é chegar e fazer a 1944 
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demonstração de força de cada movimento e trazer a pauta cotidiana das lutas, não. É 1945 

para eles trazerem no discurso, no seu material e na sua participação a defesa do SUAS! 1946 

Porque uma das coisas que a gente avaliou muito também é que esse seja, talvez, um 1947 

dos primeiros atos, considerando o público, a conferência e os movimentos afins. Que a 1948 

gente consiga fazer uma demonstração de força na rua da política, do SUAS, da defesa 1949 

do SUAS e assim sucessivamente. Nesse sentido, foi pensado um documento, que a 1950 

gente deu o nome de “manifesto”, para que a gente pudesse, no final do ato, está fazendo 1951 

a entrega desse documento para uma referência nacional, considerando o espaço do 1952 

Congresso. A sugestão é que a gente fizesse a entrega desse documento para o Patrus, 1953 

onde esse manifesto tem o objetivo inclusive de pedir a devolução dos recursos cortados 1954 

historicamente pelo pacote do retrocesso. Então, a gente faria essa entrega simbólica. 1955 

Nesse documento segue uma orientação para que ele seja encaminhado também para os 1956 

espaços nacionais como os fóruns, o próprio Congresso, para o Ministério... Para esses 1957 

órgãos afins nacionais. Aqui, em Minas, a gente faria a entrega simbólica nesse momento 1958 

de fechar o ato. Isso é para a gente garantir que a gente tenha um fechamento com algo 1959 

concreto que não seja só ir para a rua, fazer manifestação e falas políticas. Eu vou passar 1960 

para a Cris. Mais ou menos foi isso o que foi pensado. A idéia é que esse espaço de 11h 1961 

às 13h seja um espaço para a gente se organizar e articular. Mas que o ato, na rua, 1962 

durasse 1h, considerando que o trajeto é curto e para a gente não ficar muito tempo. 1963 

Então, a gente tem esse tempo, considerando a nossa organização interna de sair do 1964 

MINASCENTRO e também de retorno. A gente seguiria depois com o almoço e a 1965 

conferência normal. Eu passo para a Cris. Se vocês tiveram alguma dúvida... VOZ AO 1966 

FUNDO. MARIA ALVES: No dia 11, quarta-feira. CRISTIANE: Eu só quero retomar essa 1967 

questão. O manifesto vai ser depois do processo eleitoral. Depois que a gente retornar da 1968 

praça, a gente volta para a escolha dos delegados. O ato ele vai ser no meio tá? Aí com 1969 

relação... VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É. Aí a gente... VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: 1970 

É. Isso. Com relação aos cartazes... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Só para esclarecer... 1971 

Ontem, quando fizemos a reunião da comissão do processo eleitoral, a gente entendeu 1972 

que após o processo de votação dos segmentos, todos voltariam para o Topázio para 1973 

proceder com a votação dos delegados á 11ª conferência nacional. Eles já vão ficar 1974 

sabendo lá, já vão estar com todos os resultados. O que a Cris está dizendo é que nós 1975 

vamos poder dar o retorno a todos do processo eleitoral, mas não vai seguir com o 1976 

processo eleitoral á conferência nacional. Vai para o ato. Depois faz a votação. Ok?É isso 1977 

o que a gente tinha entendido. Quem bom que esclareceu. CRISTIANE: Tem que ver o 1978 

que está escrito no regimento interno. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É, foi o que a gente 1979 

conversou na comissão. Espera aí! A Isabela está fazendo... A Isabela depois faz essa 1980 

questão... Ela está conferindo essa questão na resolução. Bom, com relação aos 1981 

cartazes, a gente tentou fazer um mais democrático, discutimos isso lá... De pedir frases 1982 

para diversas pessoas... Vieram frases no e-mail para a gente. Na reunião a gente pediu 1983 

que fosse feito... Eu pedi que fosse enviado para a gráfica já a arte, porque, na verdade, a 1984 

gente não tem design. E acabou que isso não aconteceu. Eles mandaram só as frases. Aí 1985 

eu consegui um voluntário para fazer a arte. Ele fez dentro do conhecimento dele o que 1986 

ele tinha condições de fazer. E aí ele fez. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Pois é! Aí nós 1987 

pensamos... Eu pedi para que fosse feito em um material mais resistente, até porque eu 1988 

acho que as frases que estão aqui a gente pode utilizá-las não só na conferência, mas eu 1989 

acho que são frases... Eu vou distribuir para vocês verem. Isso aqui são amostras. Nós 1990 

imprimimos 400 cartazes, que serão usados no ato e na conferência tá? Eu vou passar aí 1991 

para todos. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É. “Respeite o SUAS.” VOZ AO FUNDO. 1992 

CRISTIANE: Né? Ficou lindo também! VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: É. Desse daqui foi 1993 

solicitado que fosse... Como a gente estava colocando o SUAS com essa proposta de 1994 

fazer a interlocução com o virtual também, o hashtag foi colocado nos cartazes. VOZ AO 1995 

FUNDO. CRISTIANE: Pode falar gente! O hashtag foi colocado nos cartazes. A gente 1996 

está usando muito “o SUAS.” A gente discutiu na comissão que era importante a gente 1997 

falar o que era o SUAS, então fizemos mais desse cartaz aqui “O Sistema Único de 1998 
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Assistência Social”, que descreve o sistema; Esse aqui, que é o lema da conferência: 1999 

“organizar, lutar e resistir”. Esse é extremamente importante; “Recomponha já”, que é o 2000 

que a gente está indo pedir; “O SUAS resiste”; “Nenhum idoso sem renda”; Esse aqui é a 2001 

minha paixão: “Não ao corte dos 98% no orçamento da assistência social”. Todos estão 2002 

com hashtag exatamente para a gente fazer essa proposta. Na verdade, a gente recebeu 2003 

muito mais frases, só que nós temos uma limitação... No setor da gráfica onde eu estou 2004 

nós temos um limite de orçamento. A gente pegou um pouco do que podia ter, porque a 2005 

gente discutiu no setor e na diretoria da gráfica que era importante a gente apoiar esse 2006 

ato. VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Então, a gente não colocou porque a gente não 2007 

discutiu isso. Geralmente os materiais que nós doamos nós colocamos. Como eu não 2008 

tinha discutido isso, não colocamos a gráfica. Mas a gráfica estava sendo colocada na 2009 

conferência toda como apoiadora da conferência, não é Consolação? Todas as 2010 

conferências regionais... Isso para a gente é importante. A gente já entende como 2011 

importante. Nós não colocamos a logomarca porque a gente não discutiu mesmo com a 2012 

comissão. Têm outras instituições envolvidas, aí poderia soar que era só o “lutadores” que 2013 

estava apoiando esse ato. Não! A gente optou só por colocar a logomarca da conferência. 2014 

Com relação ao manifesto, a Simone pediu para que fosse trazido. Aí eu vou ler o 2015 

manifesto. É o manifesto dos delegados para a conferência. Gente! Eu mandei inclusive 2016 

no grupo de mobilização, e pedi ajuda. Eu falei: “gente eu escrevi dentro da minha 2017 

limitação.” Me mandaram um tanto de possibilidade de escrita e tal... Aí eu fiz um resumo 2018 

do que estava acontecendo mais ou menos, mas com um ar mais de ato mesmo. Vamos 2019 

lá! Chama “organizados na luta para a resistência.” Nós delegados da 12ª conferência 2020 

estadual de assistência social de Minas Gerais, viemos a público manifestar posição 2021 

contrária ao corte de 98% no orçamento, até então previsto para o orçamento do Sistema 2022 

Único de Assistência Social. Reivindicamos a recomposição deste orçamento em sua 2023 

integralidade, de acordo com a Resolução nº12/2012 do Conselho Nacional de 2024 

Assistência Social. Nosso Sistema Único de Assistência Social – SUAS é resultado de 2025 

uma construção democrática para dar resposta a desigualdades sociais vividas por 2026 

décadas no Brasil. As políticas sociais que compõem o SUAS são de proteção às 2027 

pessoas em situação de vulnerabilidade e atende 30 milhões de famílias nos mais de 8 2028 

mil Centros de Referência de Assistência Social instalados em todo território nacional. 2029 

Neste Sistema Único de Assistência está garantido o básico para a sobrevivência de 160 2030 

mil pessoas nas unidades de acolhimento institucional. Estas pessoas em acolhimento 2031 

institucional são crianças, adolescentes, pessoa adulta com deficiência, mulheres em 2032 

situação de violência e idosos, em alto risco social, sendo atendidas por uma rede de 2033 

proteção especializada. O SUAS  garante o direito a renda para sobrevivência de 13,9 2034 

milhões de famílias por meio do Programa Bolsa Família que tirou milhões de cidadãos e 2035 

cidadãs da linha da extrema pobreza e tendo como resultado a saída do pais do mapa 2036 

mundial da fome. Trata-se de um Sistema que emprega mais de 600 mil trabalhadores na 2037 

execução direta e nas mais de 14 mil organizações da própria sociedade civil na oferta de 2038 

serviços, programas e projetos essenciais para a cidadania dos brasileiros e brasileiras 2039 

em risco social. O corte de 98% do orçamento inviabiliza o Sistema Único de Assistência 2040 

Social e coloca o país novamente na direção da extrema pobreza, da fome, da violência e 2041 

do desamparo. Inviabilizar o SUAS é um completo descaso e irresponsabilidade por 2042 

afetar, diretamente, a sobrevivência de milhões de sujeitos de direito sociais garantidos 2043 

pela nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Em Minas Gerais realizamos 21 2044 

Conferências Regionais organizando Fóruns de Usuários, Trabalhadores e Conselhos 2045 

Municipais de Assistência Social em vista de fortalecer o controle social no SUAS.  E 2046 

estamos mobilizados para lutar pela recomposição deste orçamento e contra qualquer 2047 

ataque aos direitos constitucionais dos cidadãos e cidadãs em condições precárias de 2048 

existência. 2049 

Viemos publicamente manifestar que, vamos resistir! Vamos resistir em defesa do maior 2050 

Sistema de Proteção Social do mundo! Vamos resistir por nenhum direito a menos! 2051 

Vamos resistir, resistir e resistir até estarmos diante de um país mais justo e igualitário! 2052 
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APLAUSOS. Sugestões, colocações... Está aberto. VOLNEY: Uma sugestão. Eu queria... 2053 

Como nós estaremos aqui amanhã, manda para a gente por e-mail, para a gente, á noite, 2054 

colaborar. Nesse momento eu acho que não dá para a gente está colaborando, né? E 2055 

outra coisa... Para ver se o pessoal da comunicação da SEDESE pode mandar para a 2056 

empresa, porque, senão, a imprensa não vai dar visibilidade na terça-feira. Ok Simone? É 2057 

possível? SIMONE: Conselheiro Volney, eu acho que o senhor não lembra, mas na última 2058 

reunião, a nossa assessoria de empresa já apresentou... Eles têm um Plano de 2059 

Comunicação. O Plano de Comunicação é informar o tempo todo, mas vão ter três 2060 

momentos prioritários: o momento da abertura da conferência; O momento da mesa “lutar 2061 

e resistir”; E o momento do ato. O momento do ato inclusive é o momento em que a nossa 2062 

assessoria mais acha que vai dar imprensa. Eles estão pensando se marca uma coletiva. 2063 

Eles estão avaliando ainda se dá conta... Eles estão avaliando. DAYANA: Eu me sinto 2064 

contemplada na fala do Volney. Eu ia fazer só um pequeno acrescento ali, mas aí como 2065 

vai enviar... A gente... GEISIANE: Muito boa a nossa nota. Aprovadíssima! Vai ser 2066 

enviada para o e-mail para as colaborações. SIMONE: Só perguntar: alguém tem notícia 2067 

das licenças? Licença da polícia... Tem notícia? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Precisa. Nós 2068 

mandamos os ofícios. Agora eu não sei se tem resposta. VOZ AO FUNDO. SIMONE: É. 2069 

Quem ficou responsável foi o Léo, do CEAS, né? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Tá. MARIA 2070 

ALVES: Vamos falar de tudo o que a gente preocupou. Quando o Volney coloca essa 2071 

questão da mídia, a gente pensou inclusive para mobilização, a gente utilizar as nossas 2072 

mídias sociais mesmo: os links, as mídias... A gente circular nas mídias e em todos os 2073 

espaços o momento do ato. A conferência já vai ter toda a equipe da saúde que vai dar 2074 

sustentação para o ato. A gente também pensou na água... A idéia é garantir todas as 2075 

coisas para que o ato aconteça da melhor forma. Os órgãos públicos: BH TRANS... VOZ 2076 

AO FUNDO. MARIA ALVES: Não, ficou de fazer o comunicado. Nesse momento eu não 2077 

tenho o retorno se alguém respondeu. Mas como o ato ainda é quarta-feira, nós dois 2078 

primeiros dias da conferência a gente vai cuidando para tudo ocorra da melhor forma. 2079 

SIMONE: A Isabela está olhando para ver se tem algum retorno. A gente tem ainda a 2080 

segunda e a terça para a gente providenciar. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Fala 2081 

conselheiro William. WILLIAM: A respeito dos hotéis, já foram conferidos se têm rapa e 2082 

tudo para as pessoas que são cadeirantes? Porque a comissão de acessibilidade não fez 2083 

essa visita, não. SIMONE: Se não tiver, você vai ter que carregar William. WILLIAM: Será 2084 

um prazer. VOZ AO FUNDO. PAUSA. SIMONE: Consolação. É o seguinte Consolação, 2085 

esse alvoroço todo aqui é porque o William fez uma recomendação. Tem uma 2086 

recomendação que a comissão de acessibilidade fizesse uma visita aos hotéis, e ela não 2087 

fez. Ele quer saber quais são os hotéis e... Tem amanhã cedo ainda, né? De repente... 2088 

CONSOLAÇÃO: Na verdade, como viu que tem um quantitativo maior de pessoas com 2089 

deficiência que estão vindo... Estamos até buscando algumas pessoas com transporte 2090 

especial... Nós já tínhamos dois hotéis que vão ser trabalhados. Eles têm mais ou menos 2091 

o mesmo nível. Seria o Othon e o Dayrell. Inclusive, amanhã, quem chega, a preferência 2092 

é todo mundo ir para o Othon. Em relação às pessoas com deficiência, vão ser esses dois 2093 

hotéis mais um. Esse terceiro eu ainda não sei. De ontem para hoje eles estavam 2094 

verificando, por quê? Todo mundo com quarto adaptado. E infelizmente a gente sabe que 2095 

a questão da acessibilidade ela ainda é uma exceção nos quartos dos hotéis. Então eles 2096 

precisaram de mais um para ter o quarto adaptado. Mas eu já vou perguntar para ele 2097 

aqui. Ela ficou de mandar. Amanhã eu tenho reunião lá, cedinho, no MINASCENTRO, 2098 

com a equipe. Agora, se quiserem ir nos hotéis e verificar, a gente pode está organizando 2099 

isso, sem problema. Aí quem quiser ir... Tá? SIMONE: Consola! Tem pessoas para ficar 2100 

em todos os hotéis também? CONSOLAÇÃO: Eu tenho três pessoas que eu aproveitei 2101 

Simone. São três funcionários da secretaria executiva: Rosa e a Rosângela, no Othon, 2102 

porque é um número maior tá? A Paula ficou no Dayrell. No outro hotel eu não tenho 2103 

porque foi agora que ela me avisou dessa questão. Mas ela já me garantiu que o 2104 

atendimento para essas pessoas não teria nenhum tipo de problema, não. Assim que foi 2105 

organizado tá? CRISTIANE: Não ficou orientado aqui que essa visita seria feita pela 2106 
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comissão de acessibilidade? VOZ AO FUNDO. CRISTIANE: Porque ela falou “que quem 2107 

quisesse”... CONSOLAÇÃO: Não, gente! Cristiane é porque não foi feito antes. Tudo o 2108 

que a gente está fazendo não foi feito antes. Então eu estou falando quais são esses 2109 

hotéis. Eu falei “quem quiser” foi nesse sentido, já para a gente organizar. Mas como não 2110 

foi provocado isso para a gente... Entendeu? É só isso. Não só disso, mas de toda a 2111 

organização. A organização é do CEAS. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Gente! Espera aí! 2112 

Não vamos... VOZ AO FUNDO. SIMONE: Eu acho que amanhã nós vamos preocupar 2113 

com as pessoas chegarem aqui. Ponto. No é William? É a primeira coisa. Aí, segunda-2114 

feira... A minha sugestão Consolação é que coloquem, na parte da manhã, os 2115 

conselheiros que são dessa comissão para ajudar lá na questão dos hotéis, tá? Mais 2116 

alguma questão? Isabela. ISABELA: Eu conversei com o Léo, da secretaria executiva, 2117 

aqui. Ele informou que, de fato, as comunicações oficiais foram todas enviadas. Por 2118 

enquanto, resposta formal só da guarda municipal dizendo que vai enviar as viaturas para 2119 

acompanhar a manifestação. E, segunda-feira, ele vai cobrar e conversar diretamente 2120 

com os outros envolvidos para ter a confirmação. SIMONE: Agora, é a plenária final, né? 2121 

VOZ AO FUNDO. SIMONE: Ah! A eleição dos delegados. Alguém quer explicar? Quer 2122 

Isabela? Por favor. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Hãm? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não, é 2123 

só o regimento interno. Só lembrando aqui como que vai ser. VOZ AO FUNDO. SIMONE: 2124 

Então... Alguém... ISABELA: Eu posso ler. SIMONE: Então ler, por favor. ISABELA: Eu 2125 

não sei explicar. O roteiro do processo de escolha dos delegados seria: I – todos reunidos 2126 

no auditório Topázio. Ah, tá! Aqui que eu ia fazer a minha observação. No regimento 2127 

interno gente, olha o que a gente escreveu... Só ainda retomando aquele ponto de fazer a 2128 

eleição... Pessoal! De fazer a eleição para compor o CEAS, sair para a manifestação e 2129 

voltar depois para fazer a eleição dos delegados. Só para ver o que está escrito aqui no 2130 

regimento interno corresponde a este processo. A gente colocou no §7º do Art. 26 que as 2131 

orientações relativas ao processo de escolha dos delegados serão apresentadas após a 2132 

apresentação do resultado do processo eleitoral para compor o CEAS no teatro Topázio, 2133 

perante toda a plenária da 12ª conferência estadual de assistência social. Então, a gente 2134 

teria que fazer a eleição, as pessoas votam e saem para a manifestação. Aí depois 2135 

voltam, apresenta o resultado do processo de composição do CEAS e logo em seguida já 2136 

passa para as orientações da escolha dos delegados. Para a gente corresponder com o 2137 

que está aqui, entendeu? Ao invés de fazer a eleição, dá o resultado, vai para o manifesto 2138 

e volta para o Topázio; Faz a eleição, vai para o manifesto, volta, apresenta o resultado e 2139 

já passa para a escolha de delegado. Então vamos lá! Para o rito da escolha de 2140 

delegados: começaria com todo mundo reunido no auditório Topázio; A mesa seria 2141 

composta pela presidente e pela vice; Seria realizada a leitura do capítulo VI do regimento 2142 

interno; Em seguida, informação do local de eleição de cada segmento. Aí como que 2143 

ficou: o segmento de representante de usuários, organizações ou entidades de usuários 2144 

da assistência social: ficaria no auditório Jaspe, com a coordenação da Maria e da Rosa. 2145 

Aí eu estou achando que precisa de apoiador, né? Vamos passar tudo; As entidades e 2146 

organização de assistência social: no auditório Ágata, com a coordenação da Geisiane e 2147 

da Adelmira; Representantes de entidades e organizações representativas de 2148 

trabalhadores: no auditório Quartzo, com coordenação do Volney acompanhado da Paula; 2149 

Os representantes não governamentais... Quem que é não governamental? São 2150 

governamentais, uai! VOZ AO FUNDO. ISABELA: Ah... No auditório Topázio, com a 2151 

coordenação da Consolação e do Léo. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não, aqui a gente 2152 

está falando de escolha de delegados á conferência nacional. Aí é governamental e os 2153 

segmentos. Precisa de apoiador além das pessoas que vão coordenar, Consola? Então 2154 

vamos lá. Para apoiar o segmento de usuário: Isac... O William pode por também? VOZ 2155 

AO FUNDO. ISABELA: Apoiar a eleição de usuários á conferência nacional. Josi? Pode? 2156 

VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não, do CEAS vai ser separado. Nessa hora a gente vai 2157 

eleger só quem veio da conferência regional. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Josi. Josiany. 2158 

VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não gente! Nesse momento aqui, a gente está escolhendo 2159 

os delegados á conferência nacional. A gente definiu que os do CEAS vão ser eleitos em 2160 
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plenária, depois. Então eles só vão coordenar nesse momento, eles não vão se 2161 

candidatar. A eleição da sociedade civil do CEAS para poder participar da conferência 2162 

nacional ficou em foro próprio, na plenária que vai ser realizada em seguida a conferência 2163 

estadual. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não, são dois quadros. Eu estou falando de 2164 

escolha de delegados para a nacional. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não... VOZ AO 2165 

FUNDO. ISABELA: Tem os dois. Dá um “enter” aí entre os dois aí, Marta. Aí ó! Estão os 2166 

dois. É porque o horário na programação a gente não dividiu. Mas pelo regimento interno 2167 

dá para entender que primeiro é a composição do CEAS, e depois a escolha de 2168 

delegados. VOZ AO FUNDO. ISABELA: É. Eu também acho. Ou vai vim na programação 2169 

cultural Simone? SIMONE: O quê? ISABELA: O momento em que vai acontecer o ato, 2170 

ele vai vim na programação cultural? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não, gente! Por que 2171 

vocês estão levantando essa questão? ISABELA: Porque não está ali, não! Na 2172 

programação não descrimina qual que vai ser o momento do ato. SIMONE: Pode 2173 

discriminar, uai! Nós estamos mudando a programação toda! ISABELA: É isso o que a 2174 

Cris está sugerindo. SIMONE: Pode colocar. Agora tem que ver qual que é o melhor 2175 

momento! Se fizer as eleições todas e sai depois... ISABELA: Pois é! Por que vai partir e 2176 

fazer o ato no meio? Eu não entendi isso, não. SIMONE: Podemos discutir, uai! VOZ AO 2177 

FUNDO. ISABELA: Por causa do horário que foi acordado. VOZ AO FUNDO. SIMONE: 2178 

No microfone Maria! MARIA ALVES: Eu acho que a gente vai conseguir... Por mais que 2179 

no momento em que a gente pensou, a gente pensou no processo onde a votação seria 2180 

automática, eu acho que a eleição vai ser rápida! Então vai conseguir dar um resultado 2181 

rápido. Eu acredito nisso. Senão der tudo bem, a gente fica devendo o resultado. Mas eu 2182 

acho que dá para a gente trabalhar uma eleição em que o resultado consiga sair antes do 2183 

ato. Inclusive, a gente pode fazer esse pedido para os delegados no dia anterior: para 2184 

eles chegarem no horário certo, procurar os seus espaços... Mobilizar o pessoal também 2185 

para isso. Entendeu? ISABELA: Mas aí o que vocês acham? Na programação deixa a 2186 

eleição de 09h às 12h, e acrescenta uma linha em baixo colocando ao ato às 11h. Se fizer 2187 

as duas eleições antes, ok. Se não, vai para o ato, volta e termina a eleição. VOZ AO 2188 

FUNDO. SOYLA: Eu acho importante que a gente dê uma resposta assim que concluir a 2189 

eleição, gente. Porque o coração da gente parece que vai sair pela boca. Eu sei disso, 2190 

uai! Eu vivi isso! Eu fiquei lá... SiMONE: Gente! O voto automático a gente sabe na hora. 2191 

SOYLA: É. SIMONE: Aqui o que está em discussão Soyla... VOZ AO FUNDO. SIMONE: 2192 

Espera aí! Só um minutinho! O que está em discussão aqui é que horas a gente vai 2193 

comunicar oficialmente, para todos! Porque o resultado é na hora! VOZ AO FUNDO. 2194 

GEISIANE: Entenderam gente? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Isso. Eu apresentei aqui no 2195 

rito. Eu apresentei aqui no rito. Soyla, eu falei na apresentação do rito que todos ficaram 2196 

sabendo na sala. Nós vamos para o Topázio para socializar com o “grupão”. Entendeu? 2197 

VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Eu acho que não ficou confuso. Eu vi que a Cris falou: “ah, 2198 

eu estou com medo de ficar confuso.” Eu acho que não ficou confusa a idéia da Isabela: 2199 

deixar o ato às 11h. Como a Maria falou da possibilidade de a gente fazer isso de forma 2200 

ágil, tendo em vista a votação eletrônica, a gente decide se corta as eleições ou não por 2201 

causa do ato que, para mim, tem que ser às 11h. Houve uma divulgação externa para ser 2202 

às 11h. Eu acho que não fica confuso, não. CRISTIANE: Aí seria cortar... GEISIANE: 2203 

Uma eleição e outra. CRISTIANE: Uma eleição e outra. Eu não sei se a Maria e a Simone 2204 

lembram, mas foi discutido que a plenária final pode ficar esvaziada por isso. A eleição 2205 

dos delegados não deixa dispersar tanto. A gente discutiu isso lá! A gente pode trazer de 2206 

novo a partir dessa ótica que a gente discutiu lá. GEISIANE: Ótimo. Eu acho que, de 2207 

qualquer forma, a gente fica com o ato às 11h. Pode ser que não dê tempo nem de dar o 2208 

resultado para o conjunto, era o que a Simone estava explicando aqui para a Soyla. Cada 2209 

um vai sair da sala já sabendo. Mas, às vezes, nem vai dar tempo dá o resultado para o 2210 

conjunto. De qualquer forma vai ficar. A decisão talvez seja: ir para o ato antes de 2211 

socializar com o “grupão” no Topázio o processo eleitoral do CEAS; Ou ir depois do 2212 

resultado. Cris, provavelmente, a gente tenha que deixar a eleição dos delegados á 2213 

conferência nacional para depois do ato. Provavelmente. Mas eu acho também que fica 2214 
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acatada a idéia da Maria. E se for rápido demais? E se a gente der conta? Eu acho que 2215 

não. Mas vai que dá... Eu acho que a gente tem que ter essas duas opções. Eu acho que 2216 

não fica confuso, não. Eu acho que tem que ficar às 11h, e a gente administrar isso. Não 2217 

fica confuso, não. SIMONE: Então... Nós já passamos pelo rito da eleição dos delegados 2218 

á conferência nacional. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Não decidimos quem vai ficar... 2219 

Porque vai ser tudo junto de novo, né? Não é tudo junto de novo? Então, Consolação... 2220 

VOZ AO FUNDO. ISABELA: Vai ter a orientação conjunta no auditório Topázio. Depois 2221 

separa cada segmento em um auditório. SIMONE: Vai precisar de apoio para todos! 2222 

ISABELA: Isso. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Apoio ou condução, gente? ISABELA: 2223 

Condução eu já passei ali! Eu já ali a condução! Agora é definir se a gente vai colocar 2224 

pessoas de apoio em cada grupo. GEISIANE: Já está dividida a condução, Simone. A 2225 

Isabela fez a leitura das pessoas que vão ficar responsáveis pela a condução. Agora a 2226 

gente precisa compor o apoio. Repetindo: todos retornam para o Topázio; Do Topázio a 2227 

gente segue, já com as orientações, para as pessoas voltarem para os mesmos locais 2228 

que já estavam adaptadas na votação do processo eleitoral do CEAS para fazer a 2229 

votação para a conferência nacional. Ok? Apoio: Rodrigo... ISABELA: Rodrigo - no 2230 

trabalhador; Soyla - no governamental; Gilberto - no governamental; Hélder - no 2231 

governamental; Dayana e Érica - no trabalhador. GEISIANE: Arlete - na entidade. VOZ 2232 

AO FUNDO. GEISIANE: Arlete e Cris – na entidade. ISABELA: Arlete e Cris – na 2233 

entidade. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Vocês duas estão demais! VOZ AO FUNDO. 2234 

GEISIANE: Ok gente? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: A Roseane – também apoio na 2235 

entidade. Obrigada. Fechamos os apoios gente? Ato público às 11h. ISABELA: Tem mais 2236 

coisas dom rito para ler. A eleição será eletrônica. Maiores esclarecimentos serão 2237 

repassados no local especifico onde os candidatos se apresentaram; Depois todos os 2238 

delegados vão receber um número, de três dígitos, gerados pela organização. Esse 2239 

número identificará o candidato caso deseja concorrer a eleição para participar da 2240 

conferência nacional; Aqueles que desejarem se candidatar deverão apresentar durante a 2241 

eleição... VOZ AO FUNDO. ISABELA: Não, o referido número.  Está escrito estranho ali 2242 

Consola. Não estou entendendo, não! Aqueles que desejarem sem candidatar deverão se 2243 

apresentar durante a eleição o referido número que lhe será informado naquele 2244 

momento... Ah... Com o referido número que será lhe informado naquele momento. 2245 

Entendeu Débora? Depois que todo mundo separou nas salas, por segmento, as pessoas 2246 

que quiserem se candidatar vão levantar a mão e vão se apresentar para os 2247 

coordenadores com o número que eles receberam dizendo que eles vão se candidatar. Aí 2248 

os eleitores vão ser informados á votar a partir desse número. Então vai colocar lá na tela, 2249 

não é Consola? Tipo “101: Isabela. 102: Débora.” E aí os eleitores vão votar a partir desse 2250 

número usando o sistema eletrônico. Ele digita o número de três dígitos; Depois, os mais 2251 

votados assumiram a titularidade conforme o regimento interno. E os suplentes 2252 

sucessivamente, seguindo o número de votos; Caso haja empate, vota novamente, até 2253 

preencher as vagas. Cada um vota em um; O resultado será projetado e encaminhado 2254 

para o auditório Topázio, onde serão apresentados á plenária da 12ª conferência. VOZ 2255 

AO FUNDO. ISABELA: Esclarece aí Consola! CONSOLAÇÃO: Esse número a gente 2256 

está gerando no credenciamento. Mas na hora que a pessoa falar “eu quero ser 2257 

candidato”, a gente pega uma folha A4 que já vai estar com esse número dele 2258 

registrado... Porque ele... Para o sistema pegar como referência de votação. A pessoa 2259 

pega esse papel A4 com os três números, e ela vai ficar segurando, na frente, para que 2260 

as pessoas possam votar naquela pessoa, entendeu? Três números por quê? Como a 2261 

gente tem governo... São 600 pessoas... Vamos falar que 100 ou mais desejam se 2262 

candidatar as vagas para irem á Brasília. Então, por isso, nós geramos esses números de 2263 

três dígitos. Foi por causa desse quantitativo de possibilidade de pessoas se 2264 

candidatarem á vaga. Por exemplo, se são 20 pessoas candidatas, não têm como a gente 2265 

apresentar na tela os 20 nomes associados a esse número. Mas todos esses números 2266 

vão estar aptos para serem votados. Por isso que a gente criou como mecanismo a 2267 

pessoa segurar o seu número! Fica mais fácil. É igual tem em programa de TV... Aquelas 2268 



 43 

coisas de votação... “Vota nesse...” Seria isso. SIMONE: Olha só! Só para deixar claro: 2269 

isso aqui não está no regimento. Isso aqui não está na regra. Não vai para... A forma de 2270 

eleger ela é política. Ninguém está tirando a política... Conferência sem partido não dá, 2271 

né! Ninguém está tirando a política da conferência. Agora, se chegar no voto... Quem 2272 

chegar no voto... Se chegar no voto... Espero que não. Espero que seja consenso... 2273 

Consenso não é porque é um pau danado, né? São poucas vagas para muita gente! VOZ 2274 

AO FUNDO. SIMONE: É. Tem chance, né? Mas se chegar lá... Porque também é uma 2275 

regra. Agora, se o grupo achar “vamos votar aleatoriamente. Esses são os candidatos.”  2276 

Vai votar 20 vezes? Vai votar 20 vezes. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Como sempre é! É 2277 

pouca vaga para muita gente! VOZ AO FUNDO. SIMONE: O sistema é isso o que a 2278 

Consolação falou. O sistema não tem nada haver com a quantidade de vez que você 2279 

votou. O sistema tem haver com o número do cara. Não é isso? Quem... Se mil votarem 2280 

nele, tudo bem. Ela deu ali uma regra, mas pode ser outra. Pode ser que pode votar 10 2281 

vezes, pode ser que pode votar 20 vezes... Não tem problema. VOZ AO FUNDO. 2282 

GEISIANE: Por isso é muito importante o papel da coordenação. É claro que são eles que 2283 

têm que decidir. A coordenação tem que dar a luz, como a gente fez nas conferências 2284 

regionais. Eu também estava lá! “Quase morri!” Não é Maria? Nós estávamos lá nos 2285 

usuários... E foi tenso, não foi Maria? Nós fomos as últimas a sair do processo, com muita 2286 

luta! A Maria eu estávamos lá. MARIA ALVES: Já que a Geise citou isso de novo, e a 2287 

Simone trouxe isso mais cedo, eu queria aproveitar e dizer que nós temos que estar muito 2288 

afinados, porque mais uma vez vai se repetir a preocupação dos interessados em fazer 2289 

parte do CEAS. É bom vocês ficarem atentos nisso! Tem isso! Quem vem como delegado 2290 

não está no Conselho, na secretaria executiva e nem na Secretaria de Assistência Social 2291 

do município. Quem vem para a conferência não é quem recebe o ofício do CEAS, os 2292 

comunicados e as orientações. Quando eles chegam na conferência e vêem um processo 2293 

assim, eles acham que o culpado somos nós por não comunicarmos eles! E eu descobri 2294 

que é aí que tá! Nós temos que ter uma capacidade de argumentação em dizer que o 2295 

problema não é com nós. Na conferência passada sabe o que aconteceu? Uma 2296 

secretária, para se defender do delegado dela, que foi para cima dela, ela jogou a culpa 2297 

em nós! E aí o cara veio para cima de nós! Isso pode acontecer de novo. A gente tem que 2298 

ficar muito tranqüilo. Eu estou dizendo isso aqui porque pode vim delegado e Secretaria 2299 

de Assistência Social a fim de caçar esse tipo de confusão. Tem uns que vêem 2300 

exatamente com “espírito de porco” só para fazer isso. RISOS. É! Lá e Teófilo Otoni 2301 

tiveram uns dois! Eles queriam inclusive saber onde que estava no regulamento que podia 2302 

ceder a vaga do trabalhador para o usuário. Com qual critério a gente estava mandando 2303 

as vagas para os usuários? Ela queria saber onde estava escrito na resolução. Foi nesse 2304 

nível! Eu estou dizendo isso para a gente ter calma, respirar fundo... Porque, talvez, eles 2305 

venham exatamente com essa intenção de criar picuinha. SIMONE: Então terminamos a 2306 

eleição? VOZ AO FUNDO. ISABELA: Só terminando de esclarecer em relação ao 2307 

processo de escolha para os delegados á nacional. De acordo com o informe do 2308 

Conselho Nacional nº 06, a 11ª conferência nacional de assistência social ocorrerá nos 2309 

dias 05 a 08 de dezembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O 2310 

CNAS estima que estarão presentes na 11ª conferência nacional de assistência social 2311 

2.146 participantes distribuídos nas seguintes categorias... VOZ AO FUNDO. ISABELA: E 2312 

eu vou mesmo! Eu vou falando mais alto... RISOS. 1.410 delegados; 176 convidados do 2313 

CNAS; 300 observadores; 260 participantes sendo: conferencistas, expositores, 2314 

expositores de estandes, relatoria e apoio técnico operacional. Os Conselhos Estaduais 2315 

de Assistência Social e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal deverão 2316 

preencher as fichas de inscrição dos delegados titulares e respectivos suplentes que 2317 

foram eleitos na plenária das conferências estaduais e do DF via sistema de 2318 

credenciamento – SISConferência, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2319 

2017. VOZ AO FUNDO. ISABELA: Ah, tá! O CNAS se responsabilizará pela 2320 

hospedagem, alimentação no local do evento e traslado em Brasília dos acompanhantes 2321 

dos delegados da sociedade civil com deficiência devidamente inscritos pelo CEAS. Aos 2322 
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delegados, representantes da sociedade civil o CNAS custeará as despesas com 2323 

hospedagem, alimentação e traslado em Brasília. As diárias dos hotéis, para os 2324 

delegados representantes da sociedade civil, previamente inscritos, terão início às 12h do 2325 

dia 5 de dezembro e término às 12h do dia 9 de dezembro de 2017. As diárias incluem 2326 

pernoite e café da manhã e uma garrafa/copo de água por pessoa/dia. O transporte dos 2327 

delegados de Minas Gerais até Brasília será de responsabilidade do Estado. As despesas 2328 

dos delegados governamentais serão de responsabilidade do município de origem. Do 2329 

município? VOZ AO FUNDO. ISABELA: É isso mesmo? As despesas dos delegados 2330 

governamentais serão de responsabilidade do município de origem. Beleza. VOZ AO 2331 

FUNDO. ISABELA: Acabou a orientação. GEISIANE: Alguma dúvida, gente? VOZ AO 2332 

FUNDO. GEISIANE: Que bonitinho! A Roseane “não!” Não né? Todos estão 2333 

esclarecidos? Então, a gente quer reforçar o comunicado de amanhã. Nós vamos nos 2334 

encontrar às 14h... VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Tem a plenária final... Então não 2335 

acabou! Desculpa. Eu perguntei se tinha dúvida. Mas não acabou. Plenária final: de 14h 2336 

às 18h. A coordenação da mesa é com o nosso convidado Ronaldo, Simone e eu 2337 

Geisiane. Estaremos também na mesa. Mesa de apoio: secretaria executiva... Ali temos a 2338 

sugestão do Rodrigo Silveira, Cristiane, Josiany e Dayana. Ok? SIMONE: Esses nomes 2339 

estão aí, mas quero pedir á todos os conselheiros que estejam lá, que estejam na frente 2340 

para ajudar, para colaborar... A plenária final precisa de mundo lá para ajudar! E... VOZ 2341 

AO FUNDO. GEISIANE: É. Todos os conselheiros. Isso mesmo! Vamos agilizar. Então, 2342 

amanhã... Eu até socializei no grupo aí... Amanhã, às 14h, é o nosso encontro de 2343 

alinhamento, lá no MINASCENTRO. A entrada é pela Rua Curitiba, nº 1.264, próximo a 2344 

banca de revista. Está bom? A entrada é pela Curitiba. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Aí lá 2345 

a gente arruma um jeito de deixar um comunicado. A entrada é por lá, então não deve ser 2346 

longe. VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Verdade! VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Verdade! 2347 

Está tendo encontro na Serraria. Convite então para ver o Pereira da Viola. VOZ AO 2348 

FUNDO. GEISIANE: O quê? A reunião? De 14h até o infinito. RISOS. É de 14h até... É 2349 

um repasse! É uma repassada geral! É um alinhamento. A gente colocou de 14h às 18h. 2350 

Está bom? VOZ AO FUNDO. GEISIANE: Quem vai estar lá? SIMONE: Amanhã vai ter a 2351 

relatoria, todos os conselheiros, comissão organizadora, diretores regionais e 2352 

coordenadores de mesa e de plenária. Este é o público. VOZ AO FUNDO. SIMONE: Eu 2353 

também... Nós vamos dar os retornos das informações... O que precisar fazer lá, a 2354 

gente... Espero que as notícias sejam boas amanhã. Melhores do que as de hoje. VOZ 2355 

AO FUNDO. DÉBORA: Eu queria só colocar uma questão... VOZ AO FUNDO. DÉBORA: 2356 

Só colocar uma questão... A gente mandou um comunicado oficial do CEAS, de manhã... 2357 

Na verdade, ele saiu às 12h, falando que em breve a gente mandaria notícias, então as 2358 

pessoas estão aguardando. Então eu quero ver o que a gente faz. O que a gente faz? 2359 

VOZ AO FUNDO. DÉBORA: Pede para aguardar até amanhã? Oficial... Porque, senão, 2360 

vai começar... Por exemplo, eu mesma já recebi quatro ou cinco perguntas, e aí eu não 2361 

sei o que responder. Para a gente ter uma coisa coletiva de resposta. Eu acho importante, 2362 

não? VOZ AO FUNDO. SIMONE: Gente! Só tem um informe. O informe que a gente 2363 

passou até agora é a única coisa que a gente tem. Vamos responder que... Eu acabei de 2364 

responder aqui “estamos resolvendo. Assim que tiver notícias, nós vamos dar.” O que a 2365 

gente já tomou como providência a Consolação está providenciando. Nós estamos 2366 

priorizando... Nós vamos chegar lá amanhã com o pessoal da empresa e vamos mostrar 2367 

para que a nossa lista prioritária, que é quem? Acompanhantes de deficientes... Comprou 2368 

para o deficiente, mas não para os acompanhantes; Pessoas que moram mais longes nós 2369 

vamos priorizar na compra da passagem; E os usuários, depois trabalhadores e depois as 2370 

entidades. A gente vai priorizar assim. Eu espero que a gente monte rapidamente um 2371 

esquema lá, amanhã. E espero que a gente consiga comprar as passagens. VOZ AO 2372 

FUNDO. SIMONE: Na compra da passagem. Só na compra da passagem. Ok? Então... 2373 

VOZ AO FUNDO. SIMONE: Quando a gente tiver! Não adianta a gente dar uma notícia 2374 

agora! A notícia de agora é a mesma notícia de manhã. “Esperem aí! Quando a gente 2375 

tiver notícias a gente dá.” Está bom, gente? VOZ AO FUNDO. RODRIGO SILVEIRA: Eu 2376 
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acho que todo mundo tem ciência disso, obviamente, mas eu queria deixar registrado o 2377 

meu agradecimento muito grande por esse pleno, mas também a secretaria executiva 2378 

deste Conselho. Como que esse povo tem ralado para conseguir tirar essa conferência! 2379 

Então, eu como conselheiro, como representante de trabalhador, reconheço. E gostaria 2380 

de deixar aqui o meu agradecimento á vocês, secretaria executiva. APLAUSOS. FIM.   2381 
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