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Senhor Presidente,

Senhores Deputados e Senhora Deputada,
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Nas últimas décadas o B rasil tem avançado na construção de uma
sociedade mais justa. Apesar do grande abismo social que ainda persiste é possível
vislumbrar avanços significativos no combate à pobreza e a miséria absoluta.

Não se pode afirmar que alcançamos um patamar de igualdade
social equivalente aos países de primeiro mundo, porém algumas conquistas nos
enchem de esperanças. Entre as conquistas mais significativas está a política de
Assistência Social, que da mesma forma que a saúde, foi definida como um sistema
autônomo de políticas de Estado denominado de suAS sistema único de
Assistência Social

Apesar de recente, e em fase de imprantação, vem demonstrando
resultados importantíssimos no resgate da dívida social brasileira. Ainda
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incipientes os impactos desta política no desenvolvimento humano, mas é possível

observar que o país está no rumo certo.

Enquanto política de Estado, ela tem a vantagem de ser robusta,

independente e contínua, ou seja, não muda ao bel prazer dos governantes. Ela
surge como um dos pilares estruturantes da sociedade, criando as condiçÕes para
que as pessoas exerçam seus direitos garantidos constitucionalmente.

Tudo isso surgiu através de legislação que consolidou uma política

de estado, exigindo assim, que se implante uma organização mais estável, mais ágil
e até mais eficiente e eficaz para realizar sua gestão.

Este novo contexto da assistência social, que tem como princípios a

proteçäo, a promoção e a defesa dos direitos, exige uma configuração
organizacional menos voltada para o poder e mais centrada na eficiência e eficácia.

os direitos sociais garantidos na constituição Federal de 1gg8, em
seu art. 6o, assim dispõe

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados, na forma desta Constituição.

A Assistência Social é uma política que visa assegurar os direitos
constitucionais dos cidadãos, conforme segue:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem

dela necessitar, independentemente de
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contribuição à seguridade social, e tem por

objetivos:

| - a proteçäo à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice;

ll - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

lll - a promoção da integração ao mercado de

trabalho;

lV - a habilitaçäo e reabilitação das pessoas

portadoras de deficiência e a promoção de sua

integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao

idoso que comprovem não possuir meios de prover

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua

família, conforme dispuser a lei.

Art. 204. As açÕes governamentais na area da

assistência social serão realizadas com recursos

do orçamento da seguridade social, previstos no

art. 195, além de outras fontes, e organizadas com

base nas seguintes diretrizes:

| - descentralização político-administrativa, cabendo

a coordenação e as normas gerais à esfera federal

e a coordenação e a execução dos respectivos
programas às esferas estadual e municipal, bem

como a entidades beneficentes e de assistência

social;

ll - participação da população, por meio de
organizaçÕes representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os

níveis.
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Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao

Distrito Federal vincular a programa de apoio à

inclusão e promoção social até cinco décimos por

cento de sua receita tributária líquida, vedada a
aplicação desses recursos no pagamento de:

| - despesas com pessoal e encargos sociais;

ll - serviço da dívida;

lll - qualquer outra despesa corrente não vinculada

diretamente aos investimentos ou açÕes apoiadas.

Dentro deste universo de garantias dos direitos encontram-se
os Benefícios Eventuais, que estão previstos na Lei Federal no 8.74211gg3, que cria
o sistema Único de Assistência social, conforme descrito.

\rt- 22. Entendem-se por Benefícios Eventuais as

provisões suplementares e provisórias que

integram organicamente as garantias do Suas e

são prestadas aos cidadãos e às famílias em

virtude de nascimento, mofte, situaçÕes de

vulnerabilidade temporária e de calamidade

pública.

$ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que

trata este arligo serão definidos pelos Estados,

Distrito Federal e Municípios e previstos nas

respectivas leis orçamentárias anuais, com base
em critérios e prazos definidos pelos respectivos

Conselhos de Assistência Social.

S 2o O CNAS, ouvidas as respectivas

representaçÕes de Estados e Municípios dele
participantes, poderá propor, na medida das
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de governo, a instituição de benefícios subsidiários

no valor de até

25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo

para cada criança de ate 6 (seis) anos de idade.

S 3o Os Benefícios Eventuais subsidiários näo

poderão ser cumulados com aqueles instituídos

pelas Leis no 10.954, de 2g de setembro de 2004,

e no 10.458, de 14 de maio de 2002.

Portanto, a presente indicação tem o intuito de beneficiar as famílias
carentes que residem no interior e com mínimas condiçÕes sociais e financeiras de
arcar com o translado e as despesas do velório de um ente querido, caso o mesmo
tenha falecido no domicilio distinto do seu, ressaltando as condições precárias de
logística no nosso Estado, se revestindo de suma importância, em conformidade
com a legislação federal em vigor.

Contamos, então, com o indispensável apoio de nossos nobres
pares para a aprovação desta propositura.

Plenário Ruy Araújo, 0g de 15
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