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74ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

DATA: 21 de novembro de 2000 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Bom-dia. 

 Havendo número regimental,  declaro aberta a reunião. 

 Em votação a proposta de pauta.  (Pausa.) 

 Os que concordam permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Se pudesse inverter a ordem 

de apresentação das Comissões, eu gostaria que a Comissão de 

Normas fosse a primeira. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Algum Conselheiro 

tem alguma coisa contra a inversão?  (Pausa.) 

 Aprovada a proposta de pauta. 



 2 de 161 

 A Presidência informa que os Conselheiros Eugênio 

Himmen e  Gilson Assis Dayrell comunicaram que estariam ausentes e 

viriam seus respectivos suplentes. 

 Com a palavra o Conselheiro Brito, para apresentar os 

temas comuns. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO - Sr. Presidente, ontem 

discutimos cinco temas comuns e tivemos as seguintes situações, 

que posteriormente cada Comissão complementará:  com referência à 

apresentação do Sicnas, sugerimos a apresentação do Secretário-

Executivo, Hélio de Carvalho Matos, hoje, ao final do painel sobre 

Oscips e utilidade pública. 

 Em relação à sugestão do cronograma de reuniões para 

2001, as Comissões definiram segunda e terça-feira para os dias de 

reuniões, realizando-se sempre na terceira semana do mês, como se 

faz atualmente.  

 Quanto à escolha do tema a ser discutido na reunião 

ordinária de dezembro, foi escolhida, por unanimidade, a Anna 

Peliano, do Ipea, e vamos fazer o ofício convidando-a para vir 

aqui no dia 11 ou 12 de dezembro  − provavelmente dia 12 de 

dezembro − para falar sobre investimento social e a respeito da 

pesquisa feita por ela.  Caso ela não possa participar, o tema 

será seguridade social e será convidado o Dr. Paulo Rocha. 

 Quanto ao Decreto nº 1.817  − eleição da sociedade 

civil −, todas as contribuições deverão ser enviadas para o grupo 

de trabalho formado pelas Conselheiras Fátima, Léa e Tânia.  



 3 de 161 

Também foi sugerido na reunião de temas comuns a inclusão de um 

representante da Comissão de Normas, e depois a Irmã Tereza falará 

a respeito, sendo escolhida a Conselheira Ângela.   

 Foi também solicitada a contribuição da Dra. Wanda 

Engel na regulamentação do Capítulo III do Decreto, que trata 

sobre o conceito de entidade de assistência social e, além disso, 

também contribuir sobre segmentos, porque o capítulo fala de 

habilitação. 

 Foi sugerido que todos os Conselheiros leiam o decreto, 

inclusive a proposta apresentada pelo GT, para apresentar 

contribuições. 

 Com referência aos temas para o III Boletim Informativo 

do CNAS, o Conselheiro Charles é o responsável pelo boletim e as 

coordenações deverão entregar até o dia 4 de dezembro os textos 

para a devida inclusão. O II Boletim já está em fase de conclusão 

e dele constam os temas propostos na última reunião e será enviado 

aos Conselheiros.   

 Foram esses os temas comuns tratados na reunião. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Estão todos de 

acordo?  (Pausa.) 

 Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A reunião da  Comissão de 

Normas teve dois momentos.  No primeiro momento, foram relatados 

os seguintes processos: nº 6.565/97-35 - Instituto Nossa Senhora 

do Carmo, de Cataguases, Minas Gerais − processo de reconsideração, 
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sendo aprovado seu deferimento; Processo nº 1.653/00-00 - 

Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul - processo de reconsideração, sendo aprovado seu 

deferimento; Processo nº 5.475/97-78 - Instituto Metodista de 

Ensino Superior, de São Bernardo do Campo, São Paulo − processo de 

reconsideração, sendo aprovado seu deferimento; Processo nº 

1.161/97 − Associação Educativa e de Assistência Maria Imaculada - 

de São Paulo, com pedido de renovação de certificado, sendo 

aprovado seu deferimento. 

O segundo momento é dos informes do Coordenador de 

Normas, José Ranieri Braga, quanto à situação qualitativa e 

quantitativa dos expedientes e processos encaminhados à Comissão 

de Normas. 

Do relatório apresentado, a pedido do Sr. Presidente, 

que participou da primeira parte da reunião, acompanhado da 

Conselheira Fátima Ferreira, foi constata a seguinte situação... 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Srs. 

Conselheiros, creio que aqui deveremos dividir em duas partes.  Na 

primeira, os processos relatados na Comissão.  Eu queria saber se 

algum conselheiro quer pedir vista ou se concorda com o parecer da 

Comissão.  Se concordam, vou votar em bloco os processos 

relatados.  Se houver alguma divergência, votaremos nominalmente 

cada um. 

Algum conselheiro tem alguma divergência em relação aos 

processos relatos?  (Pausa.) 

Em votação. 
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Aprovados. 

Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Repetindo: o outro momento é 

o dos informes do Coordenador de Normas, José Ranieri Braga, 

quanto à situação qualitativa e quantitativa dos expedientes e 

processos encaminhados à Comissão de Normas. 

Do relatório apresentado, a pedido do Sr. Presidente, 

que participou da primeira parte da reunião, acompanhado da 

Conselheira Fátima Ferreira, foi constata a seguinte situação: 

existem ainda, em tramitação, 163 processos de pedido de 

reconsideração, e as providências tomadas são de que esses 

processos serão distribuídos entre 8 Conselheiros da Comissão de 

Normas, iniciando os trabalhos dia 27 de novembro, às 14 horas, 

com os quatro Conselheiros que residem em Brasília:   Conselheiros 

Ângela, Marcello Queiroz, Leovane Gregório, Irmã Tereza, e mais os 

técnicos José Ranieri Braga, Luíza Nogueira e Amélia Mendes. 

Alguém deseja fazer uma complementação? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eu também estarei 

lá. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Claro, com certeza. 

Há um total de 213 processos com proposta de 

indeferimento. Ficou acordado que eles serão publicados, tendo os 

Conselheiros direito de pedir vista por ocasião da aprovação ad 

referendum aqui na Plenária. 
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Conforme o relatório do Coordenador de Normas, ainda 

existem 2.130 processos pendentes, ou seja, arquivados, aguardando 

retorno por parte das instituições.  Em suma, são processos em 

diligência. 

Quanto à situação desses processos, foi verificado, 

pela relação apresentada pelo relator, que há processos que foram 

incluídos indevidamente e serão retirados da relação.  Ficou 

decidido que a Conselheira Coordenadora da Comissão de Normas, 

junto com a Coordenação de Normas, irá proceder à revisão desses 

processos, na lista de processos em diligência, antes da 

publicação.  Ficou combinado que será feita uma triagem e, após 

isso, será feita também a publicação.   

Há também o problema de espaço físico para guardar os 

processos que estão entrando com pedido de renovação.  Temos de 

desocupar os armários.  E a falta de interesse da parte 

caracteriza responsabilidade. 

Quanto aos processos com notificação fiscal do INSS, 

foi constituído um grupo de trabalho, sob a coordenação do Dr. 

Hélio de Carvalho Matos, Secretário-Executivo, contando com a 

participação do Dr. Ronan de Oliveira, representante do INSS, para 

tratar dos procedimentos cabíveis em relação a eles.  A primeira 

reunião foi realizada dia 9 de novembro, ficando o Dr. Ronan 

responsável por enviar à Comissão de Normas informações sobre a 

atual situação dos processos, que são em número de 59.  Esses 

processos estão passando por uma triagem e está sendo formalizado 

o procedimento de encaminhamento ao CNAS. 
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Trazemos também para os senhores o relatório com o 

demonstrativo do andamento desses processos, para que este 

Colegiado possa referendar a decisão da Comissão de Normas, 

apresentando sugestões. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO - Sr. Presidente, o Dr. Ronan 

ficou de entregar até o dia 9, e havíamos sugerido estabelecer um 

contato para que ele agilizasse esses processos.  Como a senhora 

vê isso, Irmã? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Ontem, acertamos 

que a Irmã Tereza e eu vamos lá, juntamente com o Ranieri. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Também trazemos para 

aprovação do Colegiado a recomendação de inscrição de entidades 

nos Conselhos Municipais de Assistência Social.   Essa 

recomendação encontra-se em anexo à ata da Comissão.  Elas são as 

mesmas que estão no Manual de Capacitação dos Conselheiros, 

inclusive já foi feita a capacitação de Fortaleza, onde foram 

apresentadas essas recomendações, que até já estavam no Manual do 

ano passado, aprovado também, agora atualizado pelo grupo de 

trabalho que trata da capacitação.  Seria interessante que fosse 

agilizado o envio dessas recomendações, devido ao acúmulo de 

solicitações feitas à Comissão de Normas e ao CNAS, por parte de 

Conselhos Municipais e Estaduais, pedindo uma orientação a 

respeito do critério da inscrição das entidades nos referidos 

conselhos. 
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Solicito à Conselheira Dora que proceda à leitura da 

recomendação. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENTO - Ministério da Previdência e 

Assistência Social. 

 Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

   O Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS, em reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro de 

2000, no uso de sua competência que lhe confere o inciso VIII do 

art. 18 da Lei nº 8.742, de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS, e considerando que: 

   A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, estabelece 

em seu artigo 9º: o funcionamento das entidades e organizações de 

assistência social dependem de prévia inscrição no respectivo 

Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso, 

     Apresenta: 

 Recomendações aos Conselhos Municipais de Assistência 

Social para a Inscrição das Entidades 

   Os Conselhos Municipais de Assistência Social e o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal devem 

estabelecer sua própria rotina para a inscrição das entidades de 

Assistência Social.  Cada município tem um tipo de realidade que 

engloba um conjunto de diferenças que vão desde a estrutura física 

e técnica do próprio Conselho, até a complexidade do universo 

regional que apresenta configurações distintas da organização de 

um documento que aborde questões específicas de ordem local.  O 
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CNAS, considerando esta realidade, e tendo em vista o 

fortalecimento do Sistema Descentralizado e Participativo da 

Assistência Social, apresenta recomendações de natureza mais 

abrangentes e respaldadas na Política Nacional de Assistência 

Social e em legislações específicas da área. 

  Que os Conselhos Municipais, em parceria com o Conselho 

Estadual, estabeleçam entre si o máximo de trocas de experiências, 

visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos e à otimização de 

recursos humanos e financeiros disponíveis em cada município. 

 O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho 

de Assistência Social do Distrito Federal, ao estabelecerem os 

critérios para procederem à inscrição das entidades  e 

organizações de assistência social devem ter como referência 

básica os seguintes destaques: 

  1 - quanto aos destinatários: 

     - Art. 203 da Constituição Federal. 

    -  Art. 2º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993. 

    - Política Nacional de Assistência Social. 

    2 - Quanto aos serviços prestados pelas entidades: 

    Estes devem ser de qualidade, ter caráter 

permanente e ser prestados incondicionalmente, objetivando a 

inclusão, promoção, prevenção e proteção. 

3 - Quanto à documentação a ser apresentada: 

     - Exemplar do estatuto registrado em Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, onde conste como exigências 

estatutárias que a entidade: 
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    - seja pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, beneficente; 

  - aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado 

operacional integralmente no território nacional e na manutenção e 

no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

  - não distribui resultados, dividendos bonificações ou 

parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

    - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, 

instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração, vantagens 

ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma ou 

título em razão das competências, funções ou atividades que lhes 

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; 

   - em caso de dissolução ou extinção, destina o eventual 

patrimônio remanescente a entidades congêneres registradas no 

CNAS, ou a entidade pública. 

   - Requerimento (formulário), fornecido pelo CMAS, 

devidamente preenchido; 

   - Cópia da ata de eleição dos membros da atual diretoria 

devidamente registrada em Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas; 

    - Relatório de atividades e demonstrativo de resultado do 

último exercício; 

       - Cópia do documento de inscrição no CNPJ (antigo CGC),  

atualizado; 

   - Plano de trabalho para o exercício em curso com 

demonstrativo dos serviços prestados, público-alvo, ações 
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desenvolvidas, número de beneficiados, número de atendimentos e 

metas propostas. 

   - Atestado de funcionamento, assinado pelo Presidente da 

Entidade. 

   4 - Quanto às fundações: 

   As fundações deverão apresentar cópia dos contratos, 

atos constitutivos, estatuto ou compromissos inscritos junto ao 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o disposto no art. 

16 do Código Civil e devidamente aprovados pelo Ministério 

Público. 

   No caso de dissolução, o eventual patrimônio da Fundação 

seja destinado, de acordo com o art. 30 do Código Civil, ao 

patrimônio de outras fundações que se proponham a fins iguais ou 

semelhantes. 

    Quanto à documentação complementar, observar as 

elencadas para as demais Entidades. 

     5 - Quanto às entidades de Educação e de Saúde: 

   Os Decretos nº 2.536/98 e 3.504/2000 possibilitam que as 

entidades de educação e de saúde possam pleitear o Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, no Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

   A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS estabelece 

como pré-requisito para a concessão do CEFF a prévia inscrição das 

entidades no Conselho Municipal de Assistência Social ou Conselho 

de Assistência Social do Distrito Federal.  Assim sendo, os CMAS, 

CAS/DF e CEAS devem inscrever as entidades de Saúde e de Educação, 

para não privar o usuário da Assistência Social dos seus direitos. 
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   Recomendamos, portanto, que os CMAS, CAS/DF E CEAS não 

impeçam a inscrição das entidades de Saúde e Educação sob 

quaisquer alegações. 

 Disposições Gerais 

   · As entidades mantenedoras deverão fazer a inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social, no município onde 

estiver localizada sua sede. (Inciso II do Art. 3º do Decreto nº 

2.536/98). 

   · As entidades mantenedoras cuja sede funcione apenas 

como escritório administrativo, sem assumir funções precípuas da 

área de Assistência, Social, deverão se inscrever nos  Conselhos 

Estaduais, quando as suas atividades são desenvolvidas em uma ou 

mais Unidades da Federação. 

   · Quando não houver Conselho Municipal de Assistência 

Social, as entidades deverão dirigir-se aos Conselhos Estaduais de 

Assistência Social para se inscreverem. 

  · Havendo indeferimento ou cancelamento da inscrição as 

entidades e organizações de Assistência Social podem, para defesa 

de seus direitos, recorrer inicialmente ao próprio Conselho 

Municipal de Assistência Social e, mantido o indeferimento, ao 

Conselho Estadual ou ao Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

          PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheira Dora, 

eu pediria que a senhora repetisse novamente esse parágrafo. 

 

          DORA SÍLVIA CUNHA BUENTO - Havendo indeferimento ou 

cancelamento da inscrição, as entidades e organizações de 
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Assistência Social podem, para defesa de seus direitos, recorrer, 

inicialmente, ao próprio Conselho Municipal de Assistência Social 

e, mantido o indeferimento, ao Conselho Estadual ou ao Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

 O pedido de recurso deverá ser entregue na unidade de 

competência no prazo de 30 dias da formalização do recebimento da 

decisão final. 

   Os Conselhos Municipais e Estaduais e o Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal poderão representar o 

Conselho Nacional de Assistência Social no descumprimento das 

condições e requisitos previstos nos dispositivos legais.  Para 

tanto, devem indicar os fatos, suas circunstâncias, o fundamento 

legal e as provas ou, quando for o caso, a indicação de onde estas 

possam ser obtidas.  O Conselho deverá encaminhar a representação 

ao Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Os Conselhos Municipais de Assistência Social e o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal devem utilizar 

a denominação inscrição, conforme determina o Art. 9º da LOAS, 

evitando confusões com outras denominações como: Registro, 

Certificado. 

Brasília, 21 de novembro de 2000. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia Garib. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Bom-dia, Srs. Conselheiros. 
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 Na verdade, esse documento está na apostila maior e foi 

sintetizado nessas duas folhas para ser encaminhado aos Conselhos 

Municipais, uma vez que o Manual foi encaminhado aos Conselhos 

Estaduais.  Como sabemos que ainda não há a verdadeira 

centralização, com o repasse de informações pela maioria dos 

Conselhos Estaduais aos municipais, um documento simplificado 

seria de grande contribuição. 

 Esse é o grande anseio dos Conselhos Municipais, até 

pela simplicidade de muitos municípios e dos próprios 

Conselheiros, bem como por falta de entendimento das leis.  O 

maior dilema que vivemos hoje no país é os Conselhos Municipais 

fazerem a inscrição de entidades de saúde e de educação.  Em 

relação às demais entidades de assistência social, não tem havido 

problemas.  Da forma como está aqui redigido, se eu fosse uma 

conselheira municipal, com limitações de leis, e se lesse o item 5 

− quanto às entidades de educação e saúde: recomendamos, portanto, 

que os conselhos municipais, do Distrito Federal e Estaduais não 

impeçam a inscrição das entidades de saúde e educação − não o 

entenderia muito bem.   

 Assim eu sugiro que seja complementado:   não impeçam, 

mas baseados em tais pontos.  E listem os itens dos Decretos nºs  

2.536, 3.504, pois eles auxiliam essas entidades na análise.  

Colocar esses itens aqui, de forma simplificada, para que eles 

tenham condições de melhor fazer essa análise.  

 Repito:  não basta apenas colocar “não impeçam”.  É 

preciso complementar:  “não impeçam baseados em tais, tais e tais 

coisas”.  Isso facilitará o trabalho do conselheiro Municipal. 
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 Sugiro também  − e sei que esse é um resumo do Manual − 

que em todos os lugares seja colocado:  Conselho Estadual, 

Municipal e do Distrito Federal.  Recomendações aos Conselhos 

Municipais.  A simplicidade dos Conselheiros é tamanha que, ao 

receber um documento como esse, podem pensar que é só para 

Conselho Municipal, que deve haver outra regra para Conselho 

Estadual.  Então, todo documento que sair com a mesma finalidade, 

seja dirigido aos três entes:  Conselho Estadual, Conselho 

Municipal (porque há entidades que têm inscrição apenas no 

Conselho Estadual, pela sua característica regional e Estadual), e 

Conselho do Distrito Federal. 

 O terceiro item que eu coloco também é que estamos 

percebendo o que está acontecendo nos conselhos municipais.  O 

Conselheiro municipal pode querer analisar o item 3 − aplica suas 

rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 

integralmente no território nacional − mas muitas vezes não tem 

informação do Código Tributário, não têm competência para essa 

análise.  Então, se pudesse fazer uma síntese, colocando itens 

simplificados sobre o que ele tem de analisar nesse item, será 

mais facilmente entendido por eles.   

 São essas as três sugestões que eu gostaria de fazer à 

Comissão de Normas. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 
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 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO - Eu concordo com a Conselheira 

Tânia, acrescentando uma argumentação, inclusive com referência ao 

que aconteceu em Fortaleza.   

 Com referência às entidades de saúde e educação, 

Conselheira, o meu modo de colocar os Decretos nº 2.536 e o 3.504 

é cair no mesmo problema, porque são decretos federais. 

 Ao presidir o Conselho Municipal, eu tinha total 

autonomia para inscrever ou não as entidades.  O que se tentou 

mostrar é que não há impedimento sobre os percentuais de 20% ou 

60% da inscrição da entidade.   Se lembrarmos o que vimos em 

Recife, lembraremos que o Conselho Municipal de Recife não 

inscrevia entidade que não fizesse atendimento gratuito.   Essa 

foi uma interpretação errada do decreto.   

 Meu medo de citar os Decretos nºs 2.536 e o 3.504 é 

quando formos explicar.  A D. Josefa, do Maranhão, poderá dizer:  

aqui diz que é 20%.  E aí ela bate 20%, e pode não entender a 

explicação. 

 Eu estava presente na Comissão na hora em que isso foi 

discutido.  A idéia da Comissão é sinalizar ao Conselho que existe 

uma legislação para ele se basear, como consta desse documento:  

os Decretos nºs 2.536 e 3.504 possibilitam que as entidades possam 

pleitear o certificado.  Quanto às entidades do município, a 

competência é dele.  O Rio de Janeiro resolveu fazer exatamente 

igual ao certificado.  É competência que ele tem.   Ele só está 

inscrevendo as entidades que têm 20%, no caso de assistência 

social e educação, e 60% no caso das entidades de saúde. 
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 Minha dúvida em incluir é de se induzir o Conselho 

Municipal a praticar isso.  

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Irmã Tereza, como 

essa matéria é da sua Comissão, eu sugiro que a senhora nomeie um 

relator da Comissão para sintetizar o texto e depois trazê-lo, 

para que não fiquemos nessa discussão toda manhã. 

 Creio que se deve informar ao Conselheiro Charles, 

responsável pelo Boletim, que essa matéria sai em anexo no próximo 

Boletim.  É bom que a Comissão, junto com o relator, tire todas as 

dúvidas.  Lembrem que esse Boletim vai para o Brasil inteiro. 

 Quem será o relator, Irmã Tereza? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu mesma vou assumir essa 

responsabilidade, porque inclusive tenho a redação pronta. 

 Como último informe, temos uma sugestão para o serviço 

de informação do Conselho Nacional de Assistência Social, 

apresentada pelo Conselheiro Marcello Queiroz de Oliveira.  Trata-

se do assunto Central de Atendimento ao Público, perguntas e 

respostas freqüentes. 

 O Coordenador da Comissão de Normas do CNAS passa 

grande parte de seu tempo atendendo telefone para prestar 

informações generalizadas e especiais, com as seguintes 

características:  tramitação de processos, orientação sobre 

formulação de pedido de registros, orientação sobre cumprimento de 

exigências, prazo de validade do CEFF, pedido de agilização do 

trâmite dos processos, consultas sobre procedimentos e normas, 
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consultas de Conselhos Municipais e Estaduais, consultas do INSS 

sobre entidades registradas e portadoras do CEFF e outros assunto. 

 A Coordenação da Comissão de Normas estima que são 

atendidas, em média, 80 ligações por dia na referida Comissão, não 

falando sobre outros serviços de informação, que seriam protocolo 

e outros.  Em decorrência do expressivo número de atendimentos e 

ligações telefônicas de rotina de serviço, tem sido bastante 

prejudicado especialmente o exame de processos que requerem 

concentração, em face da diversidade dos dados do exame. 

 A proposta apresentada para resolver essa situação foi 

feita pelo Conselheiro Marcello Queiroz, que poderá explicar como 

seria organizado esse serviço. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Na verdade, seria uma 

central de atendimento, com 2 ou 3 telefones, com pessoas 

dedicadas a fazer só isso, treinadas para tal função.  Em vez de o 

Ranieri ficar dando informações sobre nome do Conselheiro, nome do 

diretor, informações muitas vezes repetidas, isso poderia ser 

feito por pessoas treinadas e permanentemente atualizadas quanto 

ao que acontece no Conselho.  No caso de dificuldades, poderiam 

anotar o nome para responder depois.   

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Evidentemente, a 

presidência conta com a benevolência do Ministério da Saúde para 

ajudar a pagar. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - A pagar o quê? 
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A conta. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Mas não é um serviço de 

0800.  Alguém vai ligar de fora, vai pagar quem está ligando.  Não 

estou propondo... 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Já ligam, a ligação já é 

feita. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - As ligações já são 

feitas, só estou mudando o destinatário da ligação. 

 Há mais duas coisas que fariam parte dessa sugestão:  

primeiro, pela ordem, seria o acesso à home page do CNAS, que é 

muito difícil.  É preciso abrir a página da Previdência, clicar em 

Assistência Social etc.  O ideal seria uma home page independente.  

Não sendo independente, que tivesse claramente na home page um 

link direto do CNAS para que se pudesse abrir.   

 Além disso, estou propondo que se coloque, para evitar 

uma grande quantidade de telefonemas, uma lista de perguntas e 

respostas rotineiras na home page.  Sei que isso, de uma forma ou 

de outra, já tem na própria página do CNAS, mas também está de 

forma não muito didática, digamos, está de forma  muito 

abrangente, muito ampla. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A presidência vai 

pedir ao Secretário-Executivo verificar isso.   Lembro que isso 
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foi instalado na época do Presidente Gilson − logo que eu cheguei 

no Conselho.  E as dificuldades que ele alegava era que no 

Ministério da Previdência não podemos ter uma página própria, como 

a própria Secretaria de Estado de Assistência Social não tem, ela 

é vinculada à do Ministério da Previdência.  Então, creio que 

temos de fazer gestões para que ela se desvincule.  Agora, não sei 

qual o custo disso.  Parece-me que foi isso o que o Presidente 

Gilson alegou na época. 

 A pessoa mais competente para responder essa questão é 

a Conselheira Ângela, do Ministério da Previdência, que conhece o 

assunto. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Na verdade, a página já 

existe.  Ela não deve ser muito diferente da do Ministério da 

Saúde.  A página do Ministério da Saúde tem o Cartão Nacional de 

Saúde e uma série de links acessáveis sem dificuldade.  No que se 

refere ao CNAS, ele está na página da Previdência, mas está 

escondida, digamos.  Para saber entrar, tem que saber que o CNAS 

está em Assistência Social.  É claro que por analogia se chega lá, 

mas só por analogia, por outro motivo não vai. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vamos deixar a 

Conselheira Ângela responsável por resolver isso para nós, 

juntamente com o Secretário-Executivo. 

 

 ÂNGELA SÍLVA COSTA DE PAULA − Complementando a sugestão 

do Conselheiro Marcello, nossa experiência de atendimento 
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telefônico no INSS é muito positiva.  Hoje, qualquer pessoa tem 

acesso por meio de um 0800  − claro, quem banca é o Ministério.  

Contudo, pode ser perfeitamente viável a disponibilidade de uma 

linha telefônica que o usuário pague a ligação.  Poderíamos 

aproveitar o mesmo projeto, mas com uma linha exclusiva para esse 

atendimento.  Acho extremamente válida a proposta e creio que o 

Ministro ficará satisfeito, porque teríamos respostas imediatas.  

O pessoal seria treinado só para isso.  No início, quando se 

instalou esse serviço no INSS, os funcionários da Casa pensavam 

que não iria dar certo, porque eram recrutadas pessoas de fora 

para fazer isso.  No final, foi o contrário.  Eu mesma já 

utilizei, como usuária, esse serviço e ele é excelente:  eles 

fazem inscrição do trabalhador, dão o NIT - Número de Inscrição do 

Trabalhador -, dão respostas rápidas e funciona inclusive nos 

sábados, até as 18 horas.  É extremamente pertinente a sugestão do 

Conselheiro, porque vai liberar nossos funcionários, que já estão 

sobrecarregados.  Um Coordenador de Normas,  como o Ranieri, ou 

outro funcionário que trabalhe com ele, é um funcionário 

extremamente caro e importante no processo de análise para estar 

dando respostas sobre qual o endereço, quanto tempo falta para o 

processo ser verificado etc.  Seria interessante fazermos isso, 

porque a experiência do INSS foi muito boa.  Poderíamos aproveitá-

la. 

 Com relação à página, o acesso é difícil.  A parte do 

CNAS está um pouco escondida.  Mas essa diagramação pode ser 

revista, fazendo-se uma proposta à Coordenação Geral de 

Informática.  A Dra. Tânia pode vir aqui e fazer um projeto para 
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isso, para facilitar esse acesso:  abrir e onde há aquelas barras 

azuis imediatamente já ter CNAS, basta dar um clique e já entra na 

nossa página. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Está certo.  

Então, a Conselheira Ângela fica responsável por isso. 

 

 MARCELLO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Isso torna até mais 

impessoal a tramitação de processos.  A Previdência já está bem 

avançada nessa parte de atendimento. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A presidência tem 

uma consideração a fazer em relação ao parecer da nobre 

Conselheira Irmã Tereza.  Creio que há um equívoco no parecer de 

V.Sa. e deve ter sido um lapso. 

 No parecer V.Sa. relata que “os Conselheiros, nos 

processos de indeferimento, poderão pedir vista no plenário”.  

Essa não é uma prerrogativa da Comissão de Normas e sim do 

Regimento.  Eu gostaria que V.Sa. suprimisse isso do parecer. 

 Com a palavra a Conselheira Fátima para falar pela 

Comissão de Financiamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Bom-dia, Sras. e Srs. 

Conselheiros. 

 O primeiro assunto tratado na Comissão foi as nossas 

reuniões da Comissão de Financiamento.  Sempre quisemos ter o 

funcionamento melhor possível para poder trazer ao Plenário 
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decisões importantes que tomamos na Comissão, para serem 

discutidas, votadas e definidas aqui. 

 Para resolver essas questões, foi proposto que as 

reuniões começassem às 10 horas, indo até as 12h30min, recomeçando 

às 14 e encerrando os trabalhos às 17 horas.  Haveria aumento do 

tempo das reuniões. 

 Outro ponto sugerido pela Comissão é a maior 

participação dos membros na elaboração da pauta.  Apesar de haver 

um grande esforço da Mercês para que todos nós recebamos os 

documentos, nem sempre isso ocorre.  Ocorre o contrário, porque 

até a própria Coordenação, que sou eu, chega na reunião sem haver 

recebido nenhum material.   Tomamos conhecimento do material na 

hora, e perde-se, com isso, muito tempo. 

 A Comissão propõe maior participação dos membros.  

Conversando com o Vice-Presidente, chegamos à conclusão de que 

essas propostas deveriam ser discutidas com ele, para que ele 

visse quais as que seriam possíveis de serem encaminhadas, para 

que a reunião da Comissão tivesse melhor produção. 

 Nos temas comuns às Comissões Temáticas, levantamos um 

tema que deveria ser comum às Comissões Temáticas:   a III 

Conferência Nacional de Assistência Social, que antes estava 

apenas associada à Comissão de Política.  Acreditamos que esse 

tema deva fazer parte de todas as comissões temáticas do CNAS e 

todos os Conselheiros, daqui para a frente, devem estar voltados 

para esse assunto, estejam ou não na Comissão de Organização da 

Conferência, a fim de que ela seja um produto deste Conselho.  
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Parece-me que essa idéia foi ao encontro das decisões advindas de 

outras Comissões, principalmente da Comissão de Política. 

 Discutimos também a sugestão de cronograma de reuniões 

para 2001. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Permita-me um aparte.   Parece-me 

que os temas comuns são reunidos e apresentados como temas comuns, 

o que já foi feito.  Penso que as Comissões deveriam se ater aos 

temas específicos.  Estou enganada? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Não, está correta.  

Inclusive eu já fiz a apresentação dos temas comuns, discutidos 

ontem, logo no início da reunião. 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu acho que é um outro perfil.  

O que está se falando é que temas como o da Conferência sejam 

também debatidos na Comissão. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Isso está 

perfeito.  O que a Conselheira Tânia chamou a atenção foi para o 

fato de que já essa parte referente a cronograma de reuniões e 

horário de funcionamento das Comissões foi discutido ontem. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Mas eu não falei em dia, 

falei que a nossa proposta foi de que a III Conferência Nacional 

de Assistência Social fosse tema comum.   Mas eu não estou vendo 

essa questão como tema comum. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Tanto que quando V.Sa. falou sobre a 

Conferência eu não pedi aparte.   Eu pedi quando a senhora iria 

entrar na sugestão de cronograma de reuniões.  Isso já foi falado 

no início da reunião. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Em relação ao cronograma de 

reuniões para 2001, eu pediria licença ao presidente e ao 

Plenário, porque há uma questão diferenciada que não está no 

geral. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Peço licença para 

dar um esclarecimento, especialmente em razão do que falou o 

Conselheiro Charles. 

 No CNAS há um procedimento pelo qual ao final das 

reuniões de Comissão, os presidentes fazem uma reunião da 

Presidência Ampliada com o Presidente do Conselho, para que os 

temas comuns e os da reunião sejam discutidos e possamos vir para 

reunião plenária com as três comissões alinhadas.  Muitas posições 

das Comissões são decididas ad referendum pelas presidências.   No 

que não há consenso − como o que a Conselheira Fátima vai falar 

agora e sobre a Conferência − são apresentados pelas comissões.  

Sobre o que houve consenso na noite anterior, passa a ser temas 

comuns.  Com referência à Conferência, já foi falado pela 

Conselheira Fátima.  Com relação às datas das reuniões, tanto a 

Comissão de Normas como a de Política chegaram à conclusão de que 

a reunião deveria ser na segunda e na terça-feira, enquanto a 



 26 de 161 

Comissão de Financiamento pediu que fosse em outra data, que é o 

que a Conselheira Fátima irá falar. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Creio que estou seguindo a 

orientação dada.   Não estou repetindo nenhum dos pontos comuns, 

apenas estou abordando os que são diferentes. 

 Então, é correto informar que as Comissões de Normas e 

de Política concordaram com reunião na segunda-feira e na terça-

feira.   Nós temos outra proposta, que não é uma sugestão 

aleatória, isso foi decorrente de uma longa discussão nossa.  Os 

Conselheiros da Comissão de Financiamento depois poderão 

complementar o que estou dizendo.  Houve uma longa discussão e 

chegamos à conclusão de que a Comissão de Financiamento tem como 

histórico vir um dia antes da reunião para ir ao Congresso, na 

SEAS, no Ministério da Previdência, para discutir orçamento a fim 

de já trazermos bem analisados esses pontos e até para estudarmos 

melhor o orçamento para quando viessem os convidados desses órgãos 

já termos uma base sobre o que está acontecendo.  Eles 

simplesmente nos trazerem as informações e discutirmos na hora 

fica complicado.  Isso acontecia e trazia para a Comissão de 

Financiamento uma baixa produção.  Como a Coordenação da Comissão 

viria um dia antes das reuniões por vários tipos de problemas, ela 

poderia vir na segunda-feira pela manhã, tendo todo o período da 

tarde para fazer esses contatos.  Por isso solicitamos que a 

reunião fosse na terça-feira e na quarta-feira.  Até porque 

queremos fazer contatos com os deputados, e sabemos que eles estão 

aqui na terça e na quarta-feira.  Isso facilitaria o trabalho da 
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Comissão.  As outras comissões tiveram uma posição diferente, que 

acatamos.   Não estamos querendo trocar o dia da reunião, apenas 

explicar por que propusemos esses dias. 

 Os assuntos referentes aos temas para reunião de 

dezembro, o Sicnas e as contribuições sobre o decreto, também já 

foram expostos.    Sobre o III Boletim Informativo do CNAS, nos 

referimos apenas ao que cabia à Comissão de Financiamento:  

análise dos temas já apresentados em Plenário e do Orçamento de 

2000.  Concordamos, portanto, com a avaliação geral. 

 No que diz respeito aos temas específicos, temos o 

acompanhamento do Orçamento para 2000.   Nesse ponto, a Comissão 

chama a atenção para o acompanhamento da proposta orçamentária 

para 2001 e propõe um boletim sistemático sobre o andamento do 

Orçamento no Congresso Nacional:   emendas, propostas, cortes, 

vetos etc. 

 Sobre a definição da operacionalização para 

acompanhamento dos estudos dos critérios de partilha para 2002, 

todos acompanharam a discussão de que era necessário que o CNAS 

fizesse esse acompanhamento.   Como esse assunto diz respeito à  

Comissão de Financiamento, propusemos, a partir do art.  2º da 

Resolução nº 222, de 19 de outubro, o aperfeiçoamento dos 

critérios de partilha para o Orçamento de 2002.  Diz o referido 

artigo que a SEAS/MPAS se compromete que, assim que o processo se 

inicie, comunicará oficialmente ao CNAS, e a Comissão, por sua 

vez, acompanhará sistematicamente o assunto, visando a um plano de 

aplicação e inclusão de critérios de distribuição específicos dos 

recursos do FNAS. 



 28 de 161 

 A Comissão ainda continua fazendo os estudos sobre a 

dispensa de CND.  Consideramos muito importante essa isenção.  

Surgiram dúvidas com relação ao Comunidade Solidária e à Saúde e 

ficamos de aprofundar o assunto para apresentá-lo em uma próxima 

reunião. 

 Em relação ao repasse de recursos a entidades com fins 

lucrativos, apesar de ter sido pedido à SEAS e aos Conselhos, 

ainda não houve respostas, por isso decidimos apresentar na 

próxima reunião. 

 Essas as matérias discutidas e os encaminhamentos 

feitos. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Há alguma 

contribuição ou algum questionamento para a Comissão de 

Financiamento?  (Pausa.) 

  

 TÂNIA MARA GARIB - Sobre esse item sobre repasse de 

recursos a entidades com fins lucrativos, se nós temos um parecer 

jurídico sobre o assunto, qual será o desdobramento?  Eu gostaria 

que me explicasse, Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Esse foi um dado solicitado 

pelo Conselho Estadual de Pernambuco.  Havia o parecer do 

jurídico.  Mas pedimos uma complementação dessa questão. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Só um 

esclarecimento:  é repasse do SAC. 
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 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Do SAC, exatamente. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Porque aqui estava 

só repasse à entidade com fins lucrativos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - É repasse do SAC.  

Desculpem a falha. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

representante da Comissão de Política. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão de Política discutiu dois 

temas específicos e entendeu que temos grupos de trabalho para 

tratar desses assunto.  O primeiro deles, já distribuído aos 

senhores, é que a Coordenação da Comissão de Política fez uma 

síntese dos principais questionamentos da capacitação realizada na 

regional, tendo como sede o Estado do Ceará, em Fortaleza.  Peço 

novamente que os Conselheiros leiam os documentos e apresentem 

suas críticas e sugestões.  Todos os encaminhamentos dessa síntese 

efetivamente apontam os principais problemas que ocorrem com a 

gestão nos Conselhos Estaduais. Peço, assim, que cada Conselheiro, 

ao fazer essa leitura aprofundada, encaminhe sugestões para o 

Grupo de Trabalho de Capacitação.  O GT não teve oportunidade de 

se reunir entre ontem e hoje, mas deve se reunir ainda para traçar 

o encaminhamento da capacitação do Estado de São Paulo, a ser 

realizada nos dias 7 e 8 de dezembro.  Este Conselho aprovou, na 
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reunião passada, que vão a essa capacitação os mesmos Conselheiros 

que fizeram a capacitação no Ceará. 

 Ainda em relação à capacitação, no Manual de 

Capacitamos notamos a falta de um capítulo sobre descentralização.  

Mas antes que fosse incorporado e a Comissão de Política 

analisasse, pedimos que o GT avaliasse.  Pedimos que esses 

documentos fossem entregues a cada Conselheiro para que eles 

também contribuam para a qualidade do nosso Manual de Capacitação. 

 Esses os dois assuntos discutidos, já que os outros são 

temas comuns.  Mesmo havendo algum dissenso na Comissão de 

Política, entendemos que a Reunião Ampliada é exatamente para 

buscar o consenso. 

  

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Temos dois grupos 

de trabalho para serem apresentados:   o de BPC, com a Léa, e o da 

Conferência.  Qual será apresentado primeiro?  (Pausa.) 

 O da Conferência. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão Organizadora da III 

Conferência Nacional se reuniu hoje, pela manhã, das 8 às 9 horas, 

para tratar de assuntos específicos, entre os vários assuntos 

importantes para a realização da Conferência.   

 O primeiro ponto foi analisar a minuta de portaria, que 

será encaminhada ao Ministério da Previdência para parecer 

jurídico e publicação, convocando a III Conferência.  Esse é um 

ato de praxe, nas duas Conferências anteriores essa portaria foi 



 31 de 161 

editada.  Além desse documento, temos uma resolução da reunião 

passada nomeando as comissões de trabalho da Conferência. 

 Em relação à data da III Conferência Nacional, isso 

está condicionado à existência de lugar em que será realizada.  

Isso está sendo verificado pela Soraya.  Embora tenhamos a 

informação do Conselheiro Charles de que há lugar para ela ser 

realizada, a informação que tivemos pela manhã, da Sra. Miraildes, 

é que em novembro do próximo ano já está lotado o Centro de 

Convenções.  A partir das 14 horas iremos ligar para lá, porque a 

pessoa com quem o Conselheiro Charles falou só estará lá às 14 

horas, para podermos definir o local.   

 A razão da transferência da data da Conferência de 

setembro para novembro é porque existe pouco tempo para 

organização no âmbito dos municípios e dos Estados para as 

conferências municipais e estaduais.  Como as outras conferências 

tradicionalmente foram realizadas em novembro, haveria tempo 

hábil.  Se houver disponibilidade de local, o grupo de trabalho 

vai analisar essa questão. 

 Comunico que estou fazendo o relatório, mas a 

coordenação da Conferência é do Presidente e do Vice-Presidente do 

CNAS. 

 Após a análise dos encaminhamentos feitos pelos 

diferentes grupos de trabalho, de logística etc., a Comissão 

solicita que os Srs. Conselheiros leiam os documentos sobre a 

Conferência Nacional encaminhados a cada um.    Nesses documentos 

está o modelo, o plano de trabalho para a Conferência e os 

encaminhamentos com relação a ela, inclusive um cronograma de 
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atuação.  No documento de encaminhamento, feito pelo grupo de 

logística, composto por pessoas da SEAS, do Ministério e do 

Conselho, há uma sugestão. Como em outras oportunidades o Centro 

de Convenções cedeu gentilmente seu espaço para a realização da 

Conferência, seja feito o mesmo pedido agora.  Parece até  − e 

precisa ser verificado, Conselheira Ângela − que na I Conferência o 

Ministro Reinholds conseguiu a isenção de pagamento.  Poderíamos 

ao menos tentar esse pedido, para economizar.  A economia que se 

faria com esse aluguel seria revertida em alojamento para a 

sociedade civil e outras necessidades.  Por exemplo, teremos de 

alugar banheiro químico para portadores de deficiência, porque só 

tem um banheiro, e assim por diante.  Esse o segundo 

encaminhamento que fazemos − o primeiro foi a portaria. 

 A I Conferência foi de 20 a 24 de novembro de 1995. Não 

custa tentar fazer o pedido de isenção, porque se trata de uma 

atividade social, de cunho relevante, em consideração à gratuidade 

etc.  Vamos tentar, pedir não ofende.   

 Gostaríamos de sugerir que já ficasse acertado que os 

Conselheiros nacionais participarão nas conferências Estaduais e 

Municipais  − como sugestão do Grupo de trabalho das Conferências 

−, quando convocados, apenas das Conferências Estaduais e das 

capitais.  E que não se mandasse para o Estado o Conselheiro é 

daquele Estado, porque santo de casa não faz milagre.  Esse é o 

terceiro ponto. 

 O quarto ponto é que a Comissão Organizadora propõe que 

seja realizada uma reunião, na próxima semana ou, no mais tardar, 
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na primeira semana de novembro, para análise desse documento 

básico do Plano da Conferência, visita aos possíveis locais de 

realização da Conferência, visita aos possíveis alojamentos para 

as pessoas da sociedade civil, aprovação do Projeto Básico da III 

Conferência e definição dos nomes dos Conselheiros que comporão 

cada subcomissão de trabalho, e os grupos:  logístico, 

programático e de sistematização.  Além disso, a divisão das 

tarefas e providências por grupo de trabalho. 

 Esse é o relatório da Comissão Organizadora que 

submetemos aos Conselheiros. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A primeira 

inscrita é a Conselheira Ângela. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Quanto ao primeiro 

encaminhamento − a portaria que o Ministro deverá assinar, 

convocando a Conferência − sugiro que o representante do Governo 

Federal seja alguém notadamente da Secretaria de Assistência 

Social. Por quê?  Porque na última Conferência o pessoal da 

Secretaria participou ativamente.  Uma pessoa indicada pela 

própria Secretária Wanda Engel seria a melhor indicação.  Isso 

porque ela vai estar no manejo dos programas que efetivamente o 

Governo trabalha e desenvolve.   A experiência do Dr. Gilson foi 

interessante e poderá ser aproveitada em uma das subcomissões.  

Mas creio que seria extremamente oportuno que fosse alguém 

representante da SEAS o representante do Governo Federal. 
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 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão Organizadora tem 

representante da sociedade civil e representante do Governo.  Na 

representação governamental estão Estados, municípios e Governo 

Federal.  A sugestão da Conselheira Ângela é que o representante 

do Governo Federal seja um representante da SEAS. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O representante da SEAS é o 

Presidente do Conselho.  O representante da SEAS já está no grupo, 

é o Secretário Marcelo Garcia, grupo que está dando toda a 

logística.  Isso não consta da portaria?   

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Está na resolução. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Na resolução está registrado.  

O Conselheiro Marcelo Garcia, representante da SEAS, está cuidando 

disso.  O representante da SEAS aqui é este que lhes fala.  

(Risos.) 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Eu ia dizer a mesma coisa, 

isto é, é desconsiderar que o Presidente do CNAS é da SEAS. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Absolutamente!! 
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 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Ângela, não estou dizendo 

que você teve essa intenção, apenas que a SEAS já está 

representada na pessoa do Presidente do CNAS. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Na Conferência, eu acho 

que o presidente fala como Presidente do Conselho.  E como 

Presidente do Conselho o universo dele é maior. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Então, a sugestão de V.Sa. 

está atendida da mesma forma, porque o suplente do Presidente é o 

Marcelo Garcia. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Então está tudo bem. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que pretendíamos com a 

inclusão do Presidente Gilson era, primeiro, prestar uma homenagem 

a ele, porque ele presidiu a última Conferência;  segundo, contar 

com a experiência dele nessa questão.  Cada dia que eu leio sobre 

o assunto, fico mais assustado.  É um trabalho monstruoso.  As 

pessoas que estão no Grupo de Trabalho  − Fátima, Léa e Tânia − têm 

muito o que fazer.  Se quiserem trocar o Conselheiro Gilson não me 

oponho.  Mas acho bom contar tanto com a experiência do Gilson, 

como a sua também, Conselheira Ângela.  Por isso eu pedi que a 

colocassem no grupo.  A maioria dos Conselheiros é nova, não 

participou da última Conferência.  Precisamos ter a presença das 

pessoas que estiveram nas Conferências anteriores.  
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Mais algum 

Conselheiro quer se manifestar a respeito do GT da Conferência?   

(Pausa.) 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE -  O item 3 do relatório − 

proposição de que o CNAS tenha como critério a participação nas 

Conferências Estaduais e Municipais das capitais, 

preferencialmente por Conselheiros que não são do Estado − eu acho 

complicado. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Eu concordo, 

Conselheiro. 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE - Acho que, no mínimo, isso é 

cerceamento de liberdade de participação.  Se eu estou sendo 

convidado pelo município em que moro, não posso recusar.  

Primeiro, porque naturalmente vou participar do processo, porque 

eu moro lá.  Dizer que eu não posso participar por ser do mesmo 

Estado... 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que se quer dizer é que 

V.Sa. não irá representando o CNAS. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A sugestão do GT, que pode ser 

votada aqui, foi a seguinte:  santo de casa não faz milagre.  Na 

Conferência de Santa Catarina, por exemplo, se for convidado o 

Conselheiro Charles, é lógico que ele vai lá, porque ele foi 
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convidado.  Mas quando houver indicação, por exemplo para o Mato 

Grosso do Sul, que não seja indicada a Conselheira Tânia, porque 

eles estão cansados de me ouvir falar nas Conferências. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Nem eu também. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Que seja indicado um Conselheiro que 

enriquecerá os debates com mais informações ainda não 

apresentadas. Foi essa a idéia do GT. 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE - Então tem de dar outra 

redação, para esclarecer isso.   Da forma como está escrita, está 

dizendo que eu não posso participar. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - É verdade. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com essa sugestão, 

teríamos de rever o orçamento do CNAS para o ano.  Nós havíamos 

pensado em indicar as pessoas dos respectivos Estados, até para 

permitir uma maior participação dos Conselheiros.  Pode ser que 

estejamos deslocando pessoas... 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Discutimos no GT que, se no Paraná a 

Conselheira Fátima for convidada para conferências municipais, por 

conta dela, ela vá. 
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 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Por conta dela, por favor, 

não.  Por conta do município.   (Risos.) 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Ela pode ir em todos os municípios 

do Estado.  O CNAS teria de indicar para as Conferências das 

capitais e para as Estaduais, como sempre foi feito. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Exatamente. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O Conselheiro Charles tem 

razão, é preciso mudar a redação, porque por esta está sendo 

vedada a participação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Se observar bem verá que 

não está vedando.  De qualquer forma, se quiser pode se dar o 

esclarecimento. Seria o caos impedirmos que o Conselheiro 

participasse.  Agora, quanto ao representante do CNAS, seria 

interessante que fosse outro. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Podemos tirar isso. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Acho que pode 

suprimir essa parte. 

 Sugiro que isso seja revisto e venha depois o texto 

final. 

 Há mais alguma consideração sobre o GT da Conferência? 

 Com a palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 
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 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Eu queria que a Conselheira 

Tânia informasse se será sugerido aos Estados e municípios que 

realizem suas conferências para indicar seus delegados à 

Conferência Nacional.  Temos o problema dos Estados e  municípios 

que fizeram suas conferências em 2000.  Como será resolvido esse 

problema? 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Nas legislações dos Conselhos 

municipais e Estaduais ainda não foi mudada a parte que diz que as 

conferências são realizadas a cada 2 anos.  Discutimos esse 

assunto e foi informado no GT que dos 26 Estados e o Distrito 

Federal apenas 11 realizaram as Conferências Estaduais, o que 

significa que provavelmente parte dos municípios desses Estados 

também realizou suas conferências municipais.   Pela lei, a 

Conferência Nacional será realizada após as conferências estaduais 

e municipais.  Na Conferência Estadual serão indicados os 

delegados.  Nas Conferências Municipais realizadas em 1999, foram 

indicados delegados.  Mas nas Conferências Estaduais, pelos 

documentos que temos, não foram indicados delegados, até porque 

não haveria a Conferência Nacional no ano de 1999.   Agora, esse 

projeto básico da III Conferência traz o cronograma, as datas das 

conferências municipais, até quando devem ser realizadas as 

Conferências Municipais, para o encaminhamento em relação à 

indicação de delegados e tudo o mais. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Vamos passar à 

exposição do GT sobre Benefício de Prestação Continuada.  O grupo 

de trabalho é composto pelos Conselheiros Léa, Carlos Ajur e João 

Batista. 

 Tem a palavra a Conselheira Léa. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - A SEAS realizou, nos dias 16 

e 17 de novembro, reunião ampliada com a participação de todos os 

Estados para fazer uma avaliação da revisão da primeira etapa do 

Benefício de Prestação Continuada.  O CNAS participou da Mesa de 

Abertura, na pessoa do Presidente do Conselho, e eu acompanhei os 

dois dias de discussões. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Quantos Estados 

vieram, Conselheira? 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Praticamente todos os 

Estados.  Eu tenho o registro de 26 Estados. Um eu não consegui 

identificar qual foi. 

 O objetivo da reunião foi discutir a primeira etapa do 

processo de revisão do Benefício de Prestação Continuada, a 

apresentação da metodologia de revisão da segunda etapa prevista e 

a apresentação dos novos convênios para essa etapa, além de uma 

discussão com a Dataprev sobre o sistema de acompanhamento da 

revisão. 
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 Participaram da reunião representantes da SEAS, do 

CNAS, do INSS, da Dataprev e das Secretarias Estaduais, estando 

presentes praticamente todos os Estados. 

 No item da revisão do Benefício de Prestação Continuada 

foi solicitado pela coordenação da SEAS que os Estados pudessem 

avaliar o que se observou na revisão; a informação das 

possibilidades de conclusão da primeira etapa, até dezembro de 

2000, e quais as estratégias que os Estados estavam construindo 

para a segunda etapa. 

 Pudemos constatar algumas dificuldades enfrentadas 

pelos Estados no processo de revisão.  Primeiro, uma orientação de 

suspensão do processo revisional, orientada pela própria SEAS, que 

conseqüentemente implicou o desaceleramento do trabalho em alguns 

Estados.  Agora, a proposta é retomar os trabalhos, em ritmo mais 

acelerado, e concluir essa etapa. 

 Em torno de 70% dos Estados avaliaram que havia 

possibilidade de concluir até essa data, e os que tinham maior 

dificuldade apresentaram o compromisso de se esforçar para que 

essa primeira etapa seja concluída. 

 Também foi destacada a dificuldade de uma capacitação 

mais ampla para todos os trabalhadores envolvidos na execução da 

revisão, tanto do ponto de vista da coordenação, como da execução 

direta da aplicação dos questionários.  Informações nem sempre 

muito uniformes, em relação ao INSS e à SEAS, na ponta, gerando 

algumas dificuldades.  Dificuldades decorrentes de especificidades 

da própria região.  A Região Norte mostrou muitas dificuldades em 

relação às distâncias entre os municípios, dificuldade de acesso 
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por falta de transporte, tendo, às vezes, de fazer um percurso de 

5 horas de barco para fazer a revisão de um ou dois benefícios.  

Todas essas dificuldades foram apresentadas. 

 Havia dificuldade também da participação do médico na 

realização das perícias médicas; falta de interesse de vários 

municípios para assumir a revisão, por vários motivos, entre eles 

pelo fato de os recursos serem insuficientes para a execução da 

revisão e algumas situações muito específicas.  Municípios que não 

aderiram à revisão, o Estado assumiu;   há municípios que 

assumiram a revisão e, após maior compreensão do processo, 

desistiram, alguns até com dificuldade em fazer a devolução dos 

recursos para a SEAS.  E houve um outro caso, o dos prefeitos que, 

após as eleições, perderam as prefeituras, e parou o processo de 

revisão, e hoje os Estados têm dificuldades até em localizar com 

quem conversar para dar continuidade ao processo e principalmente 

para a devolução do recurso. 

 Em um quadro mais geral, importa dizer que os Estados 

do Acre, Santa Catarina e São Paulo não iniciaram o processo de 

revisão por vários motivos.  O Estado do Rio Grande do Norte 

relatou que enfrentou diversos problemas, mas não tinha dados para 

apresentar na reunião.  Esses foram os quatro Estados que 

apresentaram pontos mais específicos.  Os demais trabalham na 

linha de um percentual de municípios que aderiram, outros, não, em 

razão das dificuldades de ordem mais geral que eu relatei. 

 No que se refere às estratégias para a segunda etapa, 

foram apontadas:   realização de reuniões com prefeitos, para 

orientação sobre o processo de revisão do BPC; garantia de entrega 
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de relatórios em tempo hábil, porque a informação é fundamental 

para que a SEAS possa cumprir o papel de monitoramento mais geral; 

garantia de qualificação de técnicos e demais trabalhadores  − essa 

é uma das dificuldades, porque o processo de revisão não tinha 

assegurado uma capacitação mais geral.  Como estratégia  − e aí é o 

que nos interessa de perto −, o envolvimento dos Conselhos de 

Assistência Social no processo revisional do BPC.  Ou seja, que os 

Conselhos Estaduais tenham uma participação mais direta no 

monitoramento dessa revisão.  Essa é uma estratégia para 

discutirmos aqui. Outra sugestão foi a de traçar o perfil do idoso 

da pessoa portadora de deficiência nesse benefício. 

 Essa foi a avaliação em relação à primeira etapa. 

 Quanto à segunda etapa, há alguns dados que considero 

importantes.  Os benefícios a serem revisados a partir de janeiro 

têm um prazo de 8 meses.   A segunda etapa está prevista para 

janeiro/agosto.  Serão revisados os benefícios concedidos no 

período de maio de 1997 a dezembro de 1998.  Isso representa um 

total de 452.926  benefícios, sendo que 227.437 são relativos às 

pessoas portadoras de deficiência; 152.846 benefícios de idosos.  

E há um resíduo da primeira etapa, de 72.846 benefícios.  O valor 

destinado a essa revisão é de R$ 9.860.035,00.  Esse é o 

investimento geral para essa revisão. 

 Vou destacar rapidamente as principais mudanças para a 

segunda etapa.  A primeira: houve modificação nos valores a serem 

pagos pela revisão, e esses valores serão diferenciados por 

região.  A Região Norte receberá R$ 25,00; a Nordeste, R$ 23,00; a 
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Sudeste, Centro-Oeste e Sul, R$ 20,00 por benefício a ser 

revisado.  Houve um bom aumento, porque estava em R$ 10,00. 

 Outra modificação:   a avaliação social será feita por 

assistentes sociais, o que não aconteceu na primeira etapa.   E a 

perícia médica será indicada de acordo com a avaliação social.    

 São basicamente três alterações na segunda etapa da 

revisão:  a assistente social fará a avaliação social; a avaliação 

médica será indicada pela avaliação social  − antes isso era 

automático, agora a avaliação social vai indicar a necessidade ou 

não de uma avaliação médica; e o aumento dos valores. 

 Terminada essa etapa, foram distribuídos os convênios 

para todos os Estados e os instrumentais orientadores do processo 

da revisão. 

 A seguir, vou apresentar as considerações que eu faço 

sobre a reunião.  Predominou a discussão sobre os aspectos mais 

operacionais da revisão, tratando de assuntos ligados à execução e 

demais questões que envolvem o âmbito nacional e a co-realização 

dessa revisão por Estados e municípios.  Nessa direção, a reunião 

cumpriu seus objetivos.  No entanto, do ponto de vista do CNAS, é 

importante que a discussão sobre o benefício seja mais ampla, 

incluindo aí a normatização, a idade para acesso ao benefício, que 

parou em 67 anos, não chegou aos 65 anos para a concessão do 

benefício ao idoso, e outras questões já tratadas aqui. 

 Em conclusão, a reunião cumpriu seus objetivos, foi 

importante do ponto de vista do monitoramento, mas não chegou a 

uma discussão mais geral sobre o benefício, aliás, nem tinha esse 

indicativo nem esse objetivo. 



 45 de 161 

 Eu faço ainda sugestões de encaminhamento:  que a cópia 

desse relatório que eu acabo de apresentar, mais os documentos 

entregues na reunião  − e eles constam do anexo deste relatório, e 

são os aspectos considerados facilidades e dificuldades no 

processo de revisão do Benefício de Prestação Continuada, 

identificado pelos gestores estaduais e municipais e pelos 

avaliadores sociais; a própria proposta, que é um documento com 

aproximadamente 20 páginas, com a metodologia e toda a proposta da 

revisão da segunda etapa, com valores e números de revisão e quais 

os Estados, e outro documento que mostra o valor definido de 

benefício a ser revisado por Estado − sejam encaminhados a cada 

Conselheiro, para que tenham acesso à informação. 

 A segunda proposta − e aí já específica ao GT do 

Benefício de Prestação Continuada, e já passei cópia para o Carlos 

e para o João desse relatório − é que o GT faça uma análise sobre 

esse documento apresentado, que trata da metodologia e das etapas 

de operacionalização, para que tenhamos um estudo mais aprofundado 

e mais qualificado.  Na reunião, tomamos conhecimento, mas não foi 

possível fazer um aprofundamento. 

 A terceira proposta é que o Grupo de Trabalho apresente 

um projeto básico para o seminário de avaliação.   Essa avaliação 

não seria só da revisão mas do Benefício de Prestação Continuada 

como um todo, lacuna que ficou porque a reunião tinha o objetivo 

muito operacional de avaliar exatamente o processo de revisão.   

Hoje, a discussão do benefício é ampliada.  Então, que o GT − até 

porque temos uma resolução a esse respeito, aprovada em julho pelo 
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CNAS - trouxesse para apreciação do Plenário uma proposta de 

seminário de avaliação do BPC. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Estão inscritos os 

Conselheiros Tânia, Fátima, Carlos Ajur. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu pedi a inscrição em razão do 

espanto que verifiquei por causa do aumento do recurso para a 

revisão do benefício. 

 A revisão dos benefícios concedidos a partir de 1998 

será feita em todas as pessoas já submetidas à perícia da 

Previdência.  Já não são mais médicos do SUS, como mandava a lei 

original, posteriormente alterada por medida provisória.   

 Os recursos que antes eram destinados à perícia médica 

agora não são mais necessários, porque os casos que sofrerão 

revisão médica são esporádicos, como, por exemplo, o do portador 

de deficiência que atingiu a idade para o trabalho.  Será que ele 

adquiriu condição para o trabalho?   São casos esporádicos, 

repito, por isso dobrou o valor pago ao município e ao Estado pela 

revisão.  A diferença de valor entre as regiões brasileiras também 

é em razão de crítica por causa das dificuldades que ocorreram, 

como foi mencionado pela Conselheira Léa, de se andar 5 horas de 

voadeira para poder fazer a revisão.  Essa situação é diferente da 

do Distrito Federal em que em 5 minutos se chega na casa da 

pessoa.  Fica muito mais barata a revisão no Distrito Federal do 

que no interior do Amazonas.   
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 Penso que temos de fazer uma distinção muito clara do 

que foi esse seminário da SEAS e o papel do grupo de trabalho do 

Conselho.  Uma coisa é um processo em andamento e outra uma 

avaliação do benefício, como proposta da Lei Orgânica.  Para 

encaminhamento do processo de revisão, eu acredito que houve um 

saldo positivo, houve um avanço em relação à primeira etapa após 

essa avaliação, com essas decisões importantes, como o aumento do 

valor, a avaliação ser feita exclusivamente por assistente social, 

não haver revisão médico-pericial para aqueles que já passaram 

pela perícia.  Esses são destaques importantes que devemos fazer.   

Não devemos apenas apresentar os lados negativos.  Isso é 

diferente da discussão sobre o benefício como algo mais ideológico 

e não de procedimentos operacionais. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Concordo com a Tânia que 

disse que não nos devemos fixar apenas nos aspectos negativos e 

que devemos apontar os propositivos.  Esse é o nosso grande 

desafio em todos os pontos. 

 Com relação ao Benefício de Prestação Continuada, temos 

de entender que ele é um benefício que leva 75% do Orçamento da 

Assistência Social, portanto, como Conselho Nacional de 

Assistência Social, temos de tratar com o máximo de cuidado, 

carinho etc.  Foi um grande avanço conseguir esse benefício e ele 

tem esse valor orçamentário, assim devemos ter muito cuidado ao 

tratar dele. 

 Eu não participei desse seminário, mas participei da 

discussão da revisão no Estado do Paraná.  Foram levantados 
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problemas muito sérios.  Lá foram os assistentes sociais que 

fizeram a revisão, mas houve um problema:  quando havia dúvida 

entre o assistente social e o que o usuário levantava, existia uma 

espécie de reunião entre o usuário e o assistente social.  Isso 

era um problema para o assistente social, mas se era problema para 

o assistente social, imaginem o problema que era para o usuário.  

O usuário estava na frente de um doutor, que foi lá na casa dele 

saber determinadas coisas, e tinha um Conselho Regional de 

Assistência Social a lhe dar apoio.  Agora, por mais que o 

Conselho Regional de Assistência Social dê apoio à população, ela 

ainda não viu isso como realidade. Então, temos de considerar 

essas questões, para que não haja mais problemas. Talvez esse 

entendimento devesse fazer parte da formação das pessoas que vão 

fazer essa revisão.  Eu proporia que o CFESS procurasse ver como 

estaria sendo a preparação desses técnicos, para dar garantia a 

eles de que não só profissionalmente está fazendo o correto, mas 

também mostrar o lado do beneficiário. 

 Apesar de a revisão ter trazido avanços, ainda foi 

muito deficiente.  A questão do Acróstico Social é realmente 

penalizador, deve ser suspensa.  Como não foi falado sobre isso, 

não sei como fica. Creio que deve ser suspenso, não tem nem 

discussão.  Deve ser suspenso sem discussão. 

 Eu ainda não estou satisfeita com essa revisão.  Eu 

proporia que o CNAS solicitasse aos Conselhos Estaduais que 

manifestassem a respeito de quais os problemas e que propostas têm 

para a nova revisão.  Eles vão ter muito o que dizer.  A revisão 

feita no Estado do Paraná foi muito profunda.  Se todos os Estados 
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fizeram isso − ou os Estados que fizeram −, terão excelentes 

contribuições a dar ao CNAS, para que façamos uma revisão e não 

ficar somente no que foi proposto pela SEAS a respeito do 

Benefício de Prestação Continuada.  Eu acho que devemos partir 

para a questão política. 

 Em segundo lugar, creio que houve um avanço sinalizando 

determinando certos segmentos, como pessoas portadoras de 

deficiência e idosos.   Mas acho que essa preocupação é maior 

ainda.   Por exemplo, a pessoa que chegou em idade de trabalho, 

será que realmente tem condições de trabalhar?   Eu já ouvi médico 

dizendo que se tem condições de lavar o rosto e de sentar, tem 

condições de trabalhar.  Eu gostaria de saber que trabalho!   

Então, para essas pessoas que chegam à idade de trabalhar, é 

preciso saber quais são as condições de trabalho de uma pessoa 

portadora de deficiência.  No caso do idoso, a Léa já falou que 

não houve a diminuição da idade de 67 para 55 anos, ou melhor, 65 

anos.   

 O GT de Benefício de Prestação Continuada é de grande 

importância no CNAS e deve tentar fazer esse trabalho de forma 

mais ampla, inclusive com a participação  − se possível − dos 

Conselhos Estaduais, pelo menos. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Antes de passar a 

palavra ao Conselheiro Carlos Ajur, eu gostaria que se verificasse 

essa proposta de encaminhamento da Conselheira Fátima com 

referência a se encaminhar as propostas para os Conselhos 

Municipais e Estaduais.  
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 Com a palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Parabenizo a Conselheira 

Léa pelo seu relatório. 

 Devo dizer da minha alegria porque no encaminhamento 

para essa segunda revisão já saíram duas propostas fruto da 

reunião do GT com a SEAS.  Fico muito feliz pela a exigência de a  

revisão social ser feita pela assistente social e porque o laudo 

do assistente social tem peso maior do que a avaliação médica. 

 Eu questionei o seguinte:  qual a autoridade, qual o 

conhecimento que o médico tem para dizer se um portador de 

deficiência está apto ou não para o trabalho.  Primeiro, ele não 

tem conhecimento nem do mercado de trabalho, ele tem conhecimento 

clínico.  O que ele pode é detectar a deficiência do cidadão.  

Agora, a questão do trabalho é da Assistência Social.   E tem de 

avaliar se aquela comunidade oferece mercado de trabalho ao 

portador de deficiência.   Em uma cidade do Vale do Jequitinhonha, 

com 10 mil habitantes, qual o mercado de trabalho que terá para o 

portador de deficiência?  E o médico pode dizer que ele está apto 

para o trabalho. 

 Há outra questão, apresentada pelo Conselheiro João 

Batista, que deve merecer discussão no GT e que se deve forçar 

para que haja alguma mudança, é sobre o idoso portador de 

deficiência.  Se o idoso portador de deficiência receber um 

salário mínimo isso ele pagará para um acompanhante.  E a 

sobrevivência do idoso?  Isso deve ser alterado e o GT tem de 

trabalhar essa questão e ver como encaminhar para a SEAS. 
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 Outro ponto é que nesse trabalho de capacitação das 

assistentes sociais, para fazer a próxima revisão, deve haver a 

participação do CNAS, porque o Conselho discute com maior 

amplitude a questão social, enquanto que − e eu não estou querendo 

questionar, dizendo que os técnicos da SEAS não vão discutir a 

questão social − os técnicos da SEAS têm como prioridade discutir a 

questão da gestão, a parte técnica da revisão e muitas vezes a 

questão social e o entorno social ficam abandonados.  Não se pode 

tirar um benefício de uma pessoa porque ela tem 50 centavos a mais 

que o per capita;   não se pode tirar o benefício de um pessoa, de 

uma família de seis membros, que tem como renda 7, 8 salários 

mínimos porque se se dividir esse valor ultrapassa o valor do per 

capita,  se nessa família há um idoso e dois portadores de 

deficiência.  Como fica essa situação?  Essa família, com tal 

renda, tem condições de oferecer possibilidade de sobrevivência a 

essas três pessoas dependentes?  Não tem.  Todas essas questões 

têm de ser avaliadas. 

 Apenas questiono a Conselheira Fátima quando ela diz 

que o Orçamento do Benefício de Prestação Continuada é 75% do 

Orçamento da Assistência Social e por isso tem de haver uma 

discussão maior, uma percepção melhor.   Eu discordo, porque a 

culpa não é nossa com esse gasto dos 75% do Orçamento. Poderia ser 

até 100% do Orçamento, mas isso não é culpa nossa, é do Governo.  

Ele sabe que a questão social precisa de investimento, de recursos 

e por isso não podemos ver os beneficiários do BPC como os grandes 

consumidores dos recursos da Assistência Social. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima para responder o que foi dito pelo Conselheiro 

Carlos Ajur. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Serei rápida: é verdade que 

consome 75% do Orçamento.  Agora, eu não disse se essa verdade é 

boa ou ruim, não me manifestei sobre isso.  Disse que leva 75% do 

Orçamento.    Em uma outra discussão sobre orçamento, poderemos 

ver se essa realidade é boa ou má para a situação social do país.  

Sobre isso, não me manifestei. Sobre o que eu falei não há que 

concordar ou discordar, é uma realidade. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Em primeiro lugar, queria 

parabenizar a Conselheira Léa.   Agora vamos passar a ter 

efetivamente presença nesse grupo do BPC.  Ontem, eu comentava com 

a Conselheira Léa que agora devemos passar às questões práticas 

junto à SEAS.   Quando a SEAS for fazer suas reuniões para 

definição, que esteja presente a Conselheira Léa ou o Conselheiro 

João, quem estiver disponível no momento.   

Em segundo lugar, eu queria dizer à  Conselheira Fátima 

que discordo da idade de aposentadoria, mesmo porque eu não a vejo 

aposentada.  Este Conselho não teria o mesmo brilho sem sua 

presença aqui. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Eu disse que seria bom que 

a aposentadoria fosse aos 55 anos.   E mesmo que eu tivesse 55 
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anos, eu poderia continuar como Conselheira, ou aposentado aqui 

não tem direito? 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu sei que V.Sa. estava 

falando de pobre, que não é o seu caso.  

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

Conselheira Léa. 

  

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Quero complementar algumas 

informações que esqueci de falar no relato. 

 Primeiro, não há ainda resultado sobre o impacto de 

corte desse benefício.  Esse estudo está pendente e será feito 

posteriormente. 

 Outro ponto:   foi anunciado que a SEAS está fazendo 

parceria com a UnB para fazer uma avaliação dos impactos sociais 

do BPC.  Esse é um dado extremamente importante e também teremos 

informação para acompanhar esses resultados. 

 Além disso, quero dizer que quando proponho que o GT 

faça uma discussão, é porque houve algumas mudanças no 

questionário, que agora não se chama mais Acróstico, chama-se 

Avaliação Social.  Por isso estou propondo que o GT se debruce 

sobre essa documentação, para ter um estudo mais aprofundado.  Eu 

já dei uma olhada nesse material e creio que podemos contribuir 

com algumas coisas. 

 Além da informação para os Conselhos Estaduais, o 

estudo desse documento é importante. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Conselheira Léa, 

eu anotei três encaminhamentos:  o material aos Conselheiros; o GT 

apresentar um projeto básico sobre o seminário para subsidiar o 

debate no CNAS. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Eu também propus que o GT se 

debruce sobre esse material e faça um estudo dele. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - No final, passarei 

a palavra para a senhora para resumir e depois passarei a palavra 

aos Conselheiros, para votarmos as propostas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - E ainda tem a minha 

proposta. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A de encaminhar a 

proposta da segunda revisão do BPC para os Conselheiros Estaduais 

e Municipais. 

 Repita a última proposta, Conselheira Léa. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - O GT se debruçar sobre a 

documentação apresentada na reunião da SEAS e apresentar as 

conclusões. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Bom-dia a todos.  Também 

quero parabenizar a Conselheira Léa pelo brilhante relatório 
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apresentado.  Também quero demonstrar minha satisfação por esses 

fatos aqui mencionados.  A Léa, o Carlos Ajur e eu, a primeira 

questão que levantamos, quando nomeados pelo CNAS para representá-

lo no Grupo de Trabalho, foi exatamente a da avaliação do entorno 

social precedendo a avaliação médica.  Esse foi o nosso primeiro 

ponto de partida na reunião com a SEAS.  Hoje vemos que ela foi 

coroada de êxito.  Isso faz com que o CNAS cresça. 

 Tenho uma questão de encaminhamento, um questionamento 

à presidência e à Coordenadora da Comissão de Financiamento.   

Chama-me a atenção o Estado de São Paulo não ter feito nenhuma 

revisão e ter recebido 420 mil reais em 29 de novembro de 1999.  

Possivelmente receberá agora, pelos dados que nos foram 

fornecidos, 1 milhão e 100 mil reais para fazer as revisões do 

próximo ano, sem sequer ter feito a revisão anterior.  Onde a 

Comissão de Financiamento pode atuar nesse caso, visto que esses 

recursos fazem parte da SEAS e a Comissão de Financiamento tem de 

acompanhar essas questões?  Em relação ao Estado de Santa 

Catarina, que teria de revisão tão-somente 583 benefícios, até 

podemos fazer vista grossa.  Mas em relação ao Estado de São 

Paulo, como 42.000 benefícios não revisados, recebeu dinheiro para 

isso e não fez, eu acho que deveria haver algum encaminhamento. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu só pedi a palavra porque quero 

destacar, Léa, que há duas coisas importantíssimas no seu 

relatório.  A primeira foi sugerir que nos debrucemos sobre esses 

dados para haver esse conhecimento profundo.  Penso que o GT tem 

de procurar todos os caminhos na análise do benefício, que é uma 
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questão muito maior do que a da revisão em si.  A revisão é uma 

parte da questão, enquanto a análise do benefício, com todas as 

suas implicações, é outra.  Desses dois temas, esse GT poderia 

emitir algumas conclusões para o seminário que vai avaliar o BPC.   

Mas antes disso, temos ainda de colher muitos dados e fazer muitas 

análises até de documentos que já temos aqui. 

 Quanto ao que a Conselheira Fátima disse sobre a minha 

fala, penso que temos de caminhar muito rapidamente, porque é a 

primeira vez que será analisado um portador de deficiência no 

momento em que ele atinge a idade para ser capaz para o trabalho.  

Eu gostaria até que o próprio Conselho da Pessoa Portadora de 

Deficiência também se manifestasse.  E quero deixar bem claro:  

gostaria até que o Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência, 

junto com as entidades que atuam nessa área, se manifestassem 

sobre essa questão, porque é uma situação nova, Sr. Presidente, 

que vamos enfrentar.  A revisão para portador de deficiência que 

entra em idade de trabalho é algo novo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Só uma dúvida:  

eles se manifestariam para nós ou direto para a SEAS? 

  

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Como conselho, se 

manifestariam para nós. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Se o Grupo de Trabalho do BPC está 

constituído no CNAS, que venham para cá as manifestações, mas nada 

impede que vá para a SEAS também.  Mas gostaríamos de ouvir uma 
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posição técnica, não filosófica, até para levarmos essa posição 

nas discussões dessa questão do que é o trabalho para um portador 

de deficiência, que chega aos 16 anos, idade legal para o 

trabalho. 

 Devemos ver o que falou o Carlos Ajur:  em um município 

de 2.000 habitantes, um deficiente visual não tem perspectiva de 

trabalho, mas ele tem em uma cidade de 500.000 habitantes. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Eu discuti esse aspecto na 

reunião do grupo de trabalho, com a representante da SEAS, com a 

gerente de benefícios.  Eu disse o seguinte:  tem de ser levado em 

consideração que uma comunidade pequena não oferece mercado de 

trabalho para uma pessoa portadora de deficiência, mas que uma 

comunidade maior, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e 

as capitais, pode oferecer.   Entretanto, a crise de emprego hoje 

no Brasil é algo genérico.  Quem enfrenta problema de trabalho não 

é só o portador de deficiência, é qualquer cidadão, qualquer 

profissional.  E se essa cidade não oferece nenhum programa de 

inserção no mercado de trabalho para as pessoas portadoras de 

deficiência, ele ficará sem mercado de trabalho, como está o 

portador de deficiência sem mercado no Rio de Janeiro.  Tudo isso 

tem de ser avaliado na revisão.  Não é porque ele mora em uma 

cidade grande que tem de tirar o benefício.  Não.  Se você mora em 

Brasília, aqui há condições de trabalhar.  Mas acontece que o 

Roriz não tem nenhum programa de inserção no mercado de trabalho 

para a pessoa portadora de deficiente.  Essas questões têm de ser 

avaliadas e por isso que insisto na presença do CNAS no grupo que 
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vai fazer a capacitação para os profissionais que vão fazer a 

próxima revisão, porque essas questões podem ser mencionadas. 

 Acredito que o GT deve encaminhar essas posições, até 

oficialmente, ao próprio Presidente do CNAS ou à SEAS, para que 

eles tomem conhecimento desses fatos. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Complementando, Conselheiro,  essa 

questão do trabalho para a pessoa portadora de deficiência é muito 

mais ampla do que a discussão do Benefício de Prestação 

Continuada.  Essa discussão deve ser feita e aprofundada inclusive 

com a participação  − em razão da intersetorialidade do assunto − 

do Ministério Público Federal do Trabalho, com a exigência não só 

de governo mas de empresas que têm de obedecer a uma legislação 

que determina que certo percentual de postos de trabalho devem ser 

destinados a pessoas portadoras de deficiência e assim por diante. 

 Desse grupo de trabalho vão irradiar encaminhamentos 

fundamentais para a questão do trabalho para a pessoa portadora de 

deficiência. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra o 

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que eu pretendia falar a 

Tânia já falou. 

 Agora, devo dizer que concordo com o Conselheiro Carlos 

Ajur em relação ao Governador Roriz:  vou mandar as notas 

taquigráficas da manifestação do Conselheiro Carlos Ajur para ele.   
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Foram encaminhadas 

cinco propostas, que vou ler para que a Conselheira Léa faça a 

conclusão. 

 As três primeiras vieram da Conselheira Léa, do 

relatório sobre a reunião ampliada sobre a revisão do Benefício de 

Prestação Continuada.  Aliás, em nome de todos os Conselheiros, 

parabenizo a Conselheira Léa. 

 São as seguintes propostas:  encaminhamento do material 

aos Conselheiros; o GT apresentar um projeto básico para um 

seminário, a ser realizado pelo CNAS, para discussão não só da 

revisão mas sobre o próprio benefício em geral; o GT se aprofundar 

sobre os dados da reunião sobre revisão realizada na SEAS. 

 A partir daí, temos o encaminhamento da Conselheira 

Fátima:   encaminhar as propostas da segunda revisão do BPC para 

os Conselhos Estaduais e Municipais, a fim de ouvi-los e receber a 

participação deles a respeito do assunto. 

 A proposta da Conselheira Tânia é solicitar uma 

manifestação técnica do Conade com referência ao Benefício de 

Prestação Continuada para portadores de deficiência. 

 Esses são os encaminhamentos. 

 Com a palavra a Conselheira Léa para apresentar suas 

conclusões. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Esses encaminhamentos 

contemplam plenamente o que foi abordado aqui.  Com isso, 

poderemos obter mais informações do ponto de vista dos Conselhos.  
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Creio que uma grande tarefa nossa será pensar uma estratégia para 

que possamos monitorar, orientar e acompanhar os Conselhos 

Estaduais nesse processo, até porque esse foi um dos pontos lá 

abordados:  maior envolvimento dos Conselhos Estaduais e uma 

participação mais direta deles.  Aí cabe ao GT pensar que ações 

seriam essas, se ligadas à capacitação ou o que seja. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Estão em votação 

os cinco encaminhamentos. 

 Há alguma manifestação sobre eles?  (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Foram concluídos os itens da pauta referentes aos 

trabalhos das comissões e dos GTs. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - A Secretária Wanda telefonou 

informando que está atendendo a uma delegação da China e que já 

está chegando.  Sugiro que continuemos tratando dos próximos itens 

da pauta.  Podemos passar ao item que trata da aprovação das 

resoluções. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Vamos colocar em 

votação a Ata da 73ª Reunião Ordinária do CNAS. 

 Os que estiverem de acordo, permaneçam como se 

encontram.   (Pausa.) 

 Com a palavra o Conselheiro Charles. 
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 CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu queria indagar à Secretaria 

Executiva se a ata não poderia ser enviada pelo menos uma semana 

antes da nossa reunião.  Sei que a Mercês nos encaminhou esse 

material na sexta-feira, mas eu já estava viajando.  Fica difícil 

fazer uma leitura mais detalhada da Ata se recebemos em cima da 

hora. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - De sexta-feira para terça-

feira V.Sa. considera em cima da hora? 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu estava viajando e foi para 

o meu escritório. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Então V.Sa. tem de mandar sua 

agenda de viagem, para enviarmos a ata. 

 

 CHARLES ROBERTO PRANKE - A questão não passa por esse 

ângulo.  O que quero saber é se a Ata pode ser enviada pelo menos 

uma semana antes. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Vamos tentar.  O pessoal da 

taquigrafia tem de fazer ainda as correções.  Tentaremos, não há 

nenhum problema. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Segundo a 

informação que eu recebi, as atas geralmente são enviadas. 
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 Há mais alguma referência à ata da reunião passada?  

(Pausa.) 

 Em votação. 

 Os Srs. Conselheiros que a aprovam, permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

 Aprovada a ata da 73ª Reunião Ordinária. 

 Vamos passar ao item 8 da pauta:  aprovação das 

resoluções do CNAS. As resoluções apresentadas estão no material 

distribuído, nas páginas 46, 47 e 48. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu quero me referir aos 

relatórios das resoluções. 

 Eu já encaminhei para a presidência da Comissão de 

Normas um questionamento a respeito de indeferimentos de processos 

das APAEs.  Estamos com processos diligenciados e chegou ao meu 

conhecimento que há processos com indeferimento, o que vai de 

encontro ao nosso encaminhamento de questionamentos sobre 

pareceres técnicos dados aos estatutos das APAEs.  Temos um 

estatuto padrão para o país inteiro e temos um artigo nesse 

estatuto que prevê a possibilidade de ressarcimento das despesas 

efetuadas pelos presidentes pelas funções por eles exercidas em 

viagens.  O Conselho está indeferindo essas despesas e mandando 

que as entidades mudem os estatutos e nos remetendo uma discussão 

técnica dizendo que isso deveria estar nos regimentos internos e 

não nos estatutos.  No meu entendimento, essa é uma ingerência do 

Conselho na definição do que uma entidade quer ou não colocar no 

estatuto.   Esse preceito foi discutido nas entidades e preferimos 
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incluir no estatuto padrão a deixar à mercê de cada uma unidade 

poder ter no seu regimento. 

 Eu gostaria que o Conselho Nacional de Assistência 

Social se posicionasse a esse respeito, pois acho que é uma 

interferência que não lhe cabe, uma vez que as outras exigências 

legais são atendidas pelo nosso estatuto, como a não-remuneração 

de nenhuma forma, a não repartição de lucros etc.  Porém, eu 

gostaria que o CNAS se posicionasse a respeito do que eu falei, já 

que a Comissão de Normas não trouxe um parecer formal a esse 

respeito, mas a Irmã Tereza tem conhecimento desse meu 

encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra o 

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - A solicitação do nobre 

Deputado Eduardo Barbosa está na Comissão de Normas, por isso deve 

falar sobre o assunto a Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Realmente, procedemos ao 

estudo  − principalmente eu, em particular − para fazer uma 

pesquisa maior.   Não fizemos nada formalmente, porque vai sair em 

nota técnica.  Discutimos não só esse aspecto, como outros 

relativos a entendimento da área de análise quando se refere à 

parte estatutária, principalmente no que diz respeito à Resolução 

nº 177, pela qual muitos processos foram indeferidos e foi exigido 

da parte da entidade que colocasse o que está especificado na 
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Resolução nº 177, que seria um esclarecimento sobre o que deve 

conter no estatuto.  Nenhum estatuto será registrado se não 

contemplar a parte da não-remuneração da diretoria, uma vez que 

isso é determinação do Código Tributário.  Vamos fazer uma nota 

técnica a respeito da matéria.  Concordo plenamente que isso é 

ingerência indevida, inclusive ferindo princípio constitucional  − 

e eu tenho a fundamentação legal sobre isso − de iniciativa 

privada.  Eu fui no cartório solicitar informação a respeito para 

dar um encaminhamento mais formal e com embasamento jurídico. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Sendo assim, eu peço 

vista dos indeferimentos dos processos de todas as APAEs. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Todas? 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Exatamente.  Eu preciso 

avaliar, porque o relatório não me dá condição de dizer do que se 

trata.   

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - V.Sa. não pode pedir vista do 

que não está na pauta. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Fui informado que está na 

pauta.  O Carlos Ajur é da Comissão de Normas e me alertou que 

nessas resoluções estão também APAEs. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Há pedido de indeferimento de 

APAEs na pauta?  Existe, Coordenador Ranieri?    

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Ele disse que não 

tem. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Como pelo relatório não 

se consegue visualizar qual é a entidade e eu tinha essa 

informação da Comissão de Normas, por precaução pedi vista, se 

tiver algum processo da APAE.   

 Agora, se não resolução sobre as APAEs, meu pedido não 

tem sentido.  O que não posso é perder o momento, porque uma vez 

aprovado o indeferimento, estará autorizado pelo Conselho. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Mas não tem nenhum processo da 

APAE. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação as 

resoluções. 

 Os Conselheiros que aprovam permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovadas as resoluções. 

 Essas resoluções foram publicadas ad referendum e 

mandadas anteriormente por e-mail aos Conselheiros. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Em relação à questão de ordem 

do nobre Deputado Eduardo Barbosa, a Conselheira Dora me informava 

que há outras instituições nessa mesma situação. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A Irmã Tereza 

falou no início da reunião que iria fazer uma revisão dos 2.130 

processos. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Devido à necessidade premente 

do assunto, a Irmã Tereza, na condição de Coordenadora da Comissão 

de Normas, pode fechar o trabalho técnico, encaminhá-lo à 

Presidência e, se for o caso, a Presidência faz uma resolução ad 

referendum. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAUTA - Conhecendo bem a área, 

até porque isso pode ter repercussões relativas à própria 

Previdência, no que diz respeito à fiscalização do INSS, seria 

interessante que na nota técnica constasse “ressarcimento de 

despesas relativas a administradores, Conselheiros, benfeitores 

etc.” das entidades de cunho filantrópico.  Por quê?  Existe uma 

série de despesas que é claro que a entidade deverá bancar.  Por 

exemplo, participação em seminário.  Quando a pessoa vai 

representando a entidade ela não recebe remuneração para isso, mas 

tem de ter uma diária, porque ela não vai estar investindo sempre 
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do bolso dela.  Agora, é importante que nessa nota técnica seja 

transmitido à entidade que deve existir o recibo da prestação 

daquela despesa, porque isso servirá, futuramente, para a 

fiscalização.  Muitas vezes se diz:   você recebeu, está aqui o 

empenho, o dinheiro foi destinado ao presidente, ao diretor de uma 

APAE ou de qualquer entidade congênere.  Então, é necessário que o 

recibo da despesa esteja à disposição.  Isso é muito importante 

para prevenir.  Acho justíssimo que os representantes das 

entidades tenham ressarcidas suas despesas de viagem. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Quero esclarecer, 

principalmente ao Conselheiro Eduardo Barbosa, que nos dirigimos, 

inclusive acompanhados pelo Secretário-Executivo do CNAS, à 

Consultoria Jurídica.  Falamos com o Dr. Gláucius, de quem 

recebemos toda a orientação  − não por escrito − sobre como fazer 

essa nota técnica.  O Secretário-Executivo está aqui presente e 

pode confirmar o que eu disse. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu faria uma sugestão:  que a 

Comissão de Normas nomeasse a Conselheira Ângela relatora dessa 

nota, porque ela pode fazer o fluxo com a Consultoria Jurídica do 

Ministério.  E devemos abreviar esse assunto. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Está presente 

entre nós a Secretária Wanda Engel, que fará seus informes. 

 Com a palavra a Secretária Wanda Engel. 
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 WANDA ENGEL ADUAN - Inicialmente, mais uma vez quero 

registrar minha satisfação em estar aqui.  Peço desculpas pelo 

atraso, mas estávamos com uma delegação do Ministério de 

Assistência Social da China, inclusive o Ministro, chefes de 

departamentos de idosos, de portadores de deficiência.  Foi uma 

conversa tão interessante que acabou atrasando a vinda para esta 

reunião. 

 Os problemas dos chineses são bastantes parecidos como 

os nossos:  como chegar ao mais pobre, quem é o mais pobre; 

problema de controle social, de recursos, até mesmo a extensão 

territorial − a China é maior.  Foi uma conversa muito 

interessante.  Eles pediram a Lei Orgânica da Assistência Social, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo o panorama legal que 

embasa a ação brasileira. 

 No caminho para cá, o Marcelo dizia que eles estão 

também muito interessados em conseguir chegar aos mais pobres, 

porque eles também têm esse tipo de problema. 

 Por isso, eu diria que nem me preparei o suficiente 

para apresentar as novidades para vocês. 

 A grande novidade é que deixamos de contar com a 

colaboração do Dr. Álvaro na Secretaria de Políticas Sociais.  O 

Dr. Álvaro teve de optar entre a ação dele no Planalto e a 

família.  Optou pela família e foi transferido para Alagoas, 

voltou para o Estado dele e é Secretário-Adjunto da Secretaria de 

Assistência Social de Alagoas.   Então, hoje temos inclusive a 

possibilidade de fazer de Alagoas, um dos Estados mais pobres da 

Federação, quase que um case de uma experiência de uma assistência 
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social dentro dos pressupostos que vínhamos defendendo na 

Secretaria.  O Dr. Álvaro foi para Alagoas e temos a assunção de 

Marcelo Garcia na Secretaria de Políticas Sociais.  O Marcelo vem 

acompanhando toda a gestão da Secretaria comigo, como meu Chefe-

de-Gabinete, e assume agora a Secretaria de Política.  Com isso 

não temos solução de continuidade, mas estou na busca de um Chefe-

de-Gabinete que possa exercer essa função com a excelência com que 

o Marcelo desempenhava seu cargo.  (Palmas.) 

 Agora o Marcelo está participando do Conselho e da CIT.  

Essa é a novidade em termos de substituição.  Isso nos traz um 

segundo problema:  o Álvaro foi com seu pacote integral, isto é, a 

Cristina Albuquerque, do Peti, esposa do Álvaro, foi junto com 

ele.  Como a Cristina acompanhou o Dr. Álvaro, propus a ela que, 

de Alagoas, fosse a Coordenadora do Alvorada no Nordeste.  Estando 

ela na região, teremos quase que um braço operacional do Alvorada. 

No Alvorada está o Peti, e este está principalmente na Região 

Nordeste.    Então, ela continua agindo, só que com uma 

concentração na Região Nordeste.  Possivelmente, ela vai para o 

INSS de lá, e vamos dar cobertura à atuação da Cristina.  Assim, a 

Cristina muda de lugar, mas não sai da Secretaria. 

 Entre as grandes novidades, a primeira é o enorme 

interesse do Congresso no aumento de verbas para o Fundo Nacional 

de Assistência Social.  Temos propostas de emendas de bancada e 

mesmo emendas individuais no valor total de 738 milhões de reais 

para o Fundo.  Evidentemente que tudo isso não vai passar, mas é 

um indicador positivo da importância que a área de Assistência 

Social vem ganhando no panorama político do País.  Isso não é à 
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toa, porque na última eleição para prefeito os temas de maior 

enfoque nos debates e nas agendas eram os ligados à área social.  

Com isso, temos uma resposta bastante positiva do Congresso.  Só 

em termos de emendas de Comissões, juntando Comissão de Economia, 

Comissão de Seguridade Social, Comissão de Direitos Humanos, há um 

total de 260 milhões de reais.  Para terem uma idéia, 260 milhões 

era tudo o que tínhamos em programas no ano de 1999.  Todo o 

montante que havia no Fundo Nacional de Assistência Social para 

programa agora temos o equivalente só em proposta de emendas 

parlamentares. 

 Quando os congressistas nos procuravam para saber qual 

era a rubrica que preferíamos, sugeríamos que pusessem em uma 

rubrica um pouco mais ampla, como ações comunitárias de combate à 

pobreza, porque essas rubricas mais amplas nos dão maior 

flexibilidade de utilizar esse recurso nas áreas consideradas mais 

cruciais ou menos favorecidas.  Assim que a peça orçamentária for 

definida, quando tivermos a visão clara de quanto é esse montante, 

poderemos fazer uma discussão sobre a utilização desses recursos, 

visto que temos emendas de maior amplitude. 

 No que se refere a programas, tivemos um incremento 

tanto na área de zero a 6 anos, como no idoso e em PPD.  Havíamos 

falado sobre a possibilidade de usar parte desses recursos para 

premiar os Estados que melhor cumpriram sua Agenda Social.  Então, 

minha proposta ao Conselho é que usemos parte desses recursos para 

isso.  No ano passado, tivemos um plus e o utilizamos em termos 

dos novos critérios de distribuição de recursos.  Esses novos 

critérios privilegiavam basicamente os Estados do Nordeste, que 
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tinham uma demanda muito maior e uma relação muito menor entre 

demanda e recursos existentes.  Este ano, temos um acréscimo de 

recursos para esses Estados por conta do Alvorada.  O Alvorada já 

privilegia esses Estados do Nordeste, que seriam os beneficiários 

com um plus dentro de novos critérios de distribuição de recursos. 

 Eu gostaria de apresentar ao Conselho essa proposta.  É 

pouco dinheiro, não é muito, não daria nem para fazermos uma 

distribuição para o Brasil inteiro.  Então, poderíamos utilizar 

esses recursos para os Estados que mais avançaram na sua Agenda 

Social.  Aí vocês vão me perguntar:  como é que vamos saber disso?  

Aí vem outra informação:  o Ministério de Orçamento e Gestão fez 

uma licitação para uma assessoria de acompanhamento e avaliação da 

Agenda Social.  Venceu essa licitação um consórcio chamado Bus 

Allen cum Logus.  Esse consórcio foi contratado pelo Ministério do 

Orçamento e Gestão para fazer o acompanhamento da Agenda Social.  

Esse consórcio está visitando cada um dos 27 Estados da Federação 

e verificando não em termos de impacto, evidentemente, que uma 

Agenda não tem impacto em 1  ano, mas em termos de processo, em 

termos de aumento de atendimento, em possibilidade de mobilização, 

enfim, em relação aos princípios básicos da Agenda, quais os 

Estados que mais avançaram.  Outra função desse consórcio é 

identificar os Estados que têm fraquezas  − e colocaria fraquezas 

entre aspas − e dificuldades de gestão, para que tenham uma 

assistência técnica em termos de gestão, de estruturação, de 

funcionamento, de divisão de tarefas, de monitoramento e avaliação 

etc.  O escopo da licitação tinha esses dois elementos:  uma 
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avaliação do processo da Agenda Social  − quem mais avançou −, e 

uma missão de prestar assessoria técnica em termos de 

gerenciamento para os Estados que apresentassem maiores problemas 

de gerenciamento.  Nós poderemos ter, ao final desse 

acompanhamento, que será mais ou menos em fevereiro/março, dados 

sobre que Estados efetivamente avançaram mais nos seus indicadores 

ou no enfrentamento dos seus problemas com relação à criança, 

adolescente, idoso, portador de deficiência etc. etc. 

 A sugestão é que pudéssemos, de alguma forma, premiar 

esses Estados que efetivamente colocaram competência, força, 

compromisso com suas Agendas Sociais e estes tivessem um plus de 

recursos nessas áreas.  Essa é uma proposta e creio que o Conselho 

deve refletir sobre ela. 

 Finalmente, a última informação:  o Alvorada permanece, 

continua, o Alvorada segue em sua implementação.  No início, eu 

visitei os 14 Estados para fazer quase um pacto de cada Estado com 

o Alvorada.  Falei com governadores, prefeitos etc. etc.  Agora, 

estamos no processo de implantação dos programas nos municípios 

selecionados para 2000.  Todos os programas que tiveram 

suplementação orçamentária estão implantando programas nesses 

municípios.  Estamos implantando também os portais do Alvorada.  

Aliás, no Portal do Alvorada há um dado interessante:  o 

Ministério das Comunicações se associou à instalação dos portais e 

eles já têm computador, antena parabólica, televisão e vídeo, para 

poder fazer um trabalho socioeducativo voltado para as famílias. 

 O Ministério da Comunicação está botando o ponto de 

telefonia para permitir acesso à Internet e está botando um kit de 
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radiodifusão. Nos portais vamos poder ter programas radiofônicos 

de orientação às pessoas, programas socioeducativos, avisos, 

informação sobre o Benefício de Prestação Continuada, informação 

sobre os projetos etc. 

 Disse-me o Ministro que isso é muito simples e que os 

agentes jovens podem perfeitamente atuar nessas estações de rádio.  

Estamos inclusive pedindo a colaboração para fazer um acervo de 

material educativo radiofônico  − quem tiver ou souber da 

existência que comunique − para mandar para esses portais.  Teremos 

a Rádio Alvorada em cada um desses municípios.  Hoje terei uma 

reunião, com o Presidente da República, de avaliação sobre como as 

coisas estão ocorrendo.  As rubricas foram mantidas para 2001, 

isto é, o que é Alvorada está lá com rubrica específica, e estamos 

montando um sistema de monitoramento para verificar se esse 

recurso está realmente sendo utilizado nas prioridades do 

Alvorada. 

 O Ministério da Educação, com a nossa participação, 

está estudando um remodelamento  − eu diria, uma reestruturação − 

do Renda Mínima, para que Renda Mínima e Peti possam ser programas 

complementares e, entrando no mesmo município, um seja um programa 

reintegrativo e o outro, programa preventivo em termos de impedir 

a saída dos meninos da escola.  Isso deve ficar pronto rapidamente 

e quando estiver pronto a Sônia apresentará ao Conselho. 

 De forma geral, são essas as notícias. 

 Agora faço um convite:  dia 22, quarta-feira, às 11 

horas, será a posse do Marcelo na Secretaria de Políticas Sociais.  
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Estão todos convidados.  Vamos ter um assistente social dirigindo 

a Secretaria de Políticas Sociais.  O Marcelo é da área  − eu não 

sou, mas ele é  − e tenho a certeza de que vai cumprir 

maravilhosamente bem esse papel.  Portanto, creio que todos devem 

ir lá prestigiá-lo. 

 Estou à disposição para as perguntas. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A Conselheira 

Tânia é a primeira inscrita, a quem passo a palavra. 

  

 TÂNIA MARA GARIB - Antes de mais nada, aproveito a 

oportunidade para cumprimentar o Marcelo, nosso grande parceiro de 

luta na área da assistência social.  Vencemos mais um desafio.  De 

tijolo em tijolo é que se constrói uma casa.  Toda a bagagem de 

Chefe-de-Gabinete certamente será colocada em prática em uma 

Secretaria que, com certeza, tem outras funções, mas também 

depende das experiências já adquiridas. 

 Não sendo eu assistente social, creio que colocando nos 

maiores cargos da SEAS um assistente social isso vem demonstrar a 

valorização que aqueles que estão dirigindo essa área dão a essa 

categoria que tanto tem lutado pela assistência social.  Perceba 

do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social os 

parceiros na sua atuação. 

 Wanda, eu faria alguns comentários sobre sua fala.  Em 

primeiro lugar, sobre o resultado das eleições, creio que temos 

realmente de fazer uma análise.   Do ponto de vista da área de 

gestão de assistência social, acho que se os resultados não foram 
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aqueles que gostaríamos − e muita coisa nessa campanha foi citada 

sobre a área social, e pelo resultado do segundo turno verificamos 

que das áreas metropolitanas e das grandes cidades o Governo 

Federal não recebeu uma avaliação tão positiva −, foi exatamente 

porque estamos pensando muito nos pequenos, em fazer crescer os 

pequenos, de dar capacitação de gestão de verificar os locais com 

menor IDH, mas temos de pensar em um programa para as áreas 

metropolitanas e para as grandes cidades.   Quem sabe esse plus de 

recursos, antes de ser apenas para privilegiar quem cumpriu a 

Agenda Social ou teve sucesso na Agenda Social possa atender a 

esse lado  − devemos refletir sobre isso.  E eu digo por quê.  As 

Agendas Sociais não foram construídas com a participação dos 

municípios.  Não há a afinidade que sempre sonhamos e, quem sabe, 

um dia cheguemos a ela, entre Estados e municípios.  Muitas coisas 

estão nesse processo.  Às vezes, certo município que necessita de 

algum recurso para algum programa especial e importante estaria 

perdendo o recurso e não tem essa relação com o Estado.  Penso que 

a avaliação da Agenda é muito importante, mas não deveria ser o 

único critério na distribuição dos recursos adicionais.  Poderia 

ser levado em consideração a questão das cidades e também alguma 

avaliação que diga respeito a quem está avançando e precisa de 

mais recursos para esse avanço. 

 Outro ponto que eu gostaria de mencionar e pedir sua 

ajuda − e agora também a ajuda do Marcelo - é que infelizmente 

ainda temos muitos municípios em gestão municipal mas que, 

lamentavelmente, os recursos estão indo para os Fundos Estaduais.  
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Eu pediria que isso não ocorresse mais a partir de janeiro do 

próximo ano.  Cito o exemplo de Teresina, no Piauí, que está em 

gestão municipal, e os recursos do Peti estão sendo passados para 

o Estado, com administração desses recursos exclusiva do Estado.  

Se está em gestão municipal, é tudo em gestão municipal.   Não dá 

para ficar um dinheiro com o Fundo Estadual, outro com o Fundo 

Municipal.  E o caso de Teresina é o exemplo mais claro.  Agora 

estamos tendo um problema no Programa de Combate à Exploração 

Sexual, mas é um programa novo, programa que está se aprimorando 

e, com certeza, a partir de janeiro, pegará seu rumo da forma mais 

correta.  Entretanto, o Peti é um programa antigo, que já tem toda 

estrutura, os municípios já estão em gestão municipal, não temos 

nem como discutir isso.  Então, que se atentasse para esse 

aspecto. 

 Gostaria de relatar uma coisa sobre a qual a Secretária 

não se referiu, mas que julgo de importância fantástica.  Trata-se 

da concretização do Pronager junto com a SEAS.  Foi nos relatado, 

há várias reuniões, o início dessa negociação que a Secretaria 

estava fazendo para que o Pronager fosse instalado nos locais em 

que está o Peti, até para dar sustentabilidade para que, no 

momento em que as crianças fossem desligadas do Peti − e agora tem 

prazo para isso, análise mais 2 anos −, o Pronager já tivesse 

capacitado e preparado as famílias para o crescimento necessário e 

o verdadeiro assumir desses seus filhos.    

 Embora não tenha sido da forma que nós, gestores 

municipais, julgamos a mais correta, no meu Estado o Pronager já 

foi instalado.  Apesar de o Pronager ser uma proposta antiga da 
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área do Trabalho, agora vem com a carga da SEAS, financiado com 

recursos da Assistência Social.  Eu gostaria que a Dra. Wanda 

falasse alguma coisa a esse respeito, porque é muito importante 

esse projeto e, talvez, junto com o Programa de Agente Jovem, 

sejam os dois programas que efetivamente estarão preenchendo as 

lacunas que contribuem para essa exclusão social que vivemos. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Antes de conceder 

a palavra à Conselheira Fátima, gostaria que fosse registrada na 

Ata desta reunião do Conselho os parabéns do CNAS ao Marcelo pela 

assunção ao novo cargo, e também os parabéns à SEAS pela brilhante 

escolha do Marcelo para dirigir a Secretaria de Políticas Sociais. 

 Com a palavra a Fátima. 

  

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Marcelo, creio que você vai 

receber parabéns até o final da reunião.  Somo-me aos que lhe 

desejaram parabéns e espero que cresça cada vez mais a ligação 

entre o Conselho Nacional de Assistência Social e a SEAS, para que 

possamos avançar na Assistência Social neste país. 

 Com relação ao que falou a Secretária Wanda, eu tenho 

algumas preocupações.   Em alguns momentos, elas são muito 

parecidas com as da Tânia.   Se vem dinheiro a mais, por subsídios 

ou emendas, fica-se sem saber onde colocar ou, no caso concreto, 

de colocar nos Estados que tiveram melhor desempenho na Agenda 

Social.  Acho que tudo isso é porque ainda não temos  − e quando 

digo isso estou também incluída, não estou fazendo nenhuma 

crítica, estou apenas dizendo que temos de avançar para conseguir 
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o que se pretende − um diagnóstico social para, quando surgirem 

essas possibilidades, saber onde aplicar os recursos com critérios 

mais definidos.  É preciso conhecer o diagnóstico social do país, 

para saber onde estão localizados os problemas sociais mais 

sérios:  pode ser nas grandes cidades, mas também ser no interior.  

Essas questões ficariam mais claras se houvesse um diagnóstico 

social mais explícito.  Devemos avançar nessa direção. 

 Também concordo que utilizar esses recursos apenas para 

os Estados que tiveram melhor desempenho na Agenda Social vai 

fazer com que, mesmo que os Estados do Nordeste tenham o Alvorada 

ou outros programas, sempre termine concentrando onde os recursos 

já existem.  Quem melhor concretizou a Agenda Social?  Quem teve 

maior operacionalização. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Nem sempre. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - E eu acho que no Nordeste 

há lugares com ótimas condições de operacionalização, que tem uma 

forte tendência de utilizar um programa social maior.   

 Quanto à “fraqueza” da gestão, creio que deve ser dado 

um reforço a essa questão, senão estaremos sempre dando aos que 

têm melhor gestão e não olhando os que têm uma “fraqueza” maior. 

 Por fim, quero dizer que para eu ter um melhor 

posicionamento sobre isso, eu precisaria visualizar um quadro 

melhor, isto é, quais foram realmente as emendas coletivas e 

individuais que passaram, qual o montante de recursos e quais as 
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necessidades que se apresentam para que possamos, com certeza, ter 

um posicionamento mais claro. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra o 

Carlos Ajur e depois passaremos a palavra à Secretária Wanda. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Boa-tarde, Secretária. 

 Eu não poderia deixar passar este momento para, com 

tristeza, falar sobre a saída do Secretário Álvaro.  Ele foi um 

parceiro, um companheiro nosso, uma pessoa bastante simpática aqui 

no Conselho.  E, lá no Espírito Santo, o Álvaro foi sempre um 

companheiro. 

 Agora, registro também com alegria a feliz escolha do 

Marcelo, a quem parabenizo e espero que você seja um secretário 

tão bom ou melhor do que o Álvaro, que seja um companheiro, a 

pessoa simpática que o Álvaro sempre foi, sempre acolhedor e 

receptivo aos nossos anseios.  Meus parabéns, Marcelo e Sra. 

Secretária. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Em relação à aplicação de recursos 

na avaliação da Agenda Social, pelo amor de Deus, não me deixem 

mal.   Eu vim aqui, apresentei a Agenda e disse que faríamos uma 

avaliação dela e que parte dos recursos seria para beneficiar 

aqueles que mais avançaram.   Então, algum recurso vai ter de 

prêmio para isso, porque eu fui nos Estados e disse que os que 

mais avançassem na Agenda teriam um plus.  Assim, algum plus 



 80 de 161 

teremos de ter para isso, porque essa idéia foi apresentada aqui e 

o Conselho aprovou essa estratégia. 

 Esse recurso que estou dizendo que poderíamos usar para 

esse prêmio, já foi como proposta orçamentária de governo, isto é, 

não é sujeito a chuvas e trovoadas, e mais, é muito pouco.   São 2 

milhões aqui, 6 milhões ali.  Em suma, é muito pouco. 

 O que temos para as áreas metropolitanas são 40 milhões 

do Plano Nacional de Segurança.  Esse é voltado especificamente 

para as áreas metropolitanas.  Então, já temos um volume de 

recursos bem mais substancial, que chega a 40 milhões.  Esses 40 

milhões são destinados a Núcleos de Apoio à Famílias, Agentes 

Jovens e 10 milhões para Peti urbano, para questões ligadas à 

segurança.  Temos um acréscimo de 40 milhões, voltados 

especificamente para as áreas metropolitanas.  Estava até querendo 

ver se trabalhávamos ao contrário:   em vez de dizer que tal 

cidade tem tanto, tal cidade tem tanto etc., reuniríamos as 

cidades das áreas metropolitanas e diríamos que o Agente Jovem tem 

essa característica, esse tipo de focalização e nos apresentem 

projetos com essas características para vermos se são alvo de 

financiamento.  O que vem acontecendo é que dizemos que a cidade 

“X” tem direito a tantos Agentes Jovens e parece que a cidade está 

fazendo um favor de implantar o programa.  Dizem eles:   assim eu 

não quero, só quero assado.  Ficou o contrário, não é uma ação 

conjunta com a cidade, é a cidade que está fazendo o enorme favor 

de implantar projetos na área social.  Estamos querendo reverter 

esse quadro e ser realmente aquelas cidades que tiveram a 
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intenção, o compromisso e a vontade de desenvolver ações sociais 

de enfrentamento à violência. 

 Outra questão é a que se refere ao Pronager.  Como 

diria o Secretário de Políticas Sociais: o Pronager é tudo!  O 

Pronager é um tipo de experiência, quase que uma alfabetização no 

mundo do trabalho e da renda.  Ele pega os grupos mais 

inatingíveis por outros programas e torna esses grupos aptos a 

terem acesso aos outros programas:  crédito, formação de 

microempresa, assessoria técnica etc.  O Pronager não só entrou no 

Peti, como também entrou no Alvorada.  O Pronager e o Pronaf serão 

nossos grandes trunfos em termos de promoção ligada à geração de 

emprego e renda.  Ele agora está recebendo recursos para o Peti, 

mas tem recursos substantivos para entrar via Alvorada também. 

 Outra notícia é que estamos conseguindo dar respostas 

ao 15.000 egressos do Peti de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, 

Bahia e Sergipe.   São 15.000 meninos que vão entrar no Programa 

de Agente Jovem agora, no início de janeiro.  Estamos dando 

resposta aos quatro Estados mais antigos em relação à erradicação 

do trabalho infantil.  Mas é preciso que essa resposta não seja 

vista quase que como a universalização.   O que vai acontecer é 

que vamos atender aos de 15 anos, e a imprensa irá dizer:  ah, ah, 

isso não adianta nada, porque aos 16 anos o menino volta para o 

trabalho.  Pegamos os de 16 e eles voltam a dizer:  ah, ah, não 

adianta nada, porque os de 17 voltam para o trabalho.   Eu estava 

dizendo a um jornalista:  daqui a pouco vocês vão dizer que um 

menino de 67 anos voltou para o trabalho. 
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 Então, ou se faz um trabalho de promoção da família 

para esse número ir diminuindo, ou acaba-se tendo uma rede que 

protege infinitamente as famílias mais pobres, sem uma resposta 

dessas famílias em relação à melhoria de suas condições.  O Agente 

Jovem existe e é uma opção, mas tem de ser uma opção também para 

aqueles que nem Peti tiveram, uma opção para os que não tiveram 

nenhum tipo de ajuda.  Acho que os dois programas têm de ser 

vistos de forma diferente, de formas separadas:  Peti é Peti, é 

manutenção de 7 a 14 anos na escola;  o Peti tem o grande desafio 

do 866.000 meninos.  O que conseguirmos dar resposta no Agente 

Jovem, daremos, mas não como um caminho natural e obrigatório, 

senão começaremos a ser cobrados pelos 866.000 agentes jovens que 

vamos ter de ter no sistema e assim por diante. 

 É preciso descolar as duas idéias, porque alguma coisa 

positiva que estamos conseguindo − pelo menos na faixa de 15 anos, 

porque com 16 anos já podem entrar no mercado de trabalho − é 

segurar esse menino na escola.  Mas são coisas distintas.   Caso 

contrário, seremos cobrados porque não estamos atendendo aos 

866.000 meninos.   E essa questão de entrada e saída dos programas 

sociais é muito importante, e aí o Pronager tem papel fundamental.  

Se o Pronager agir desde quando os meninos estão na creche, 

possivelmente essas crianças não vão precisar ter erradicação do 

trabalho infantil, agente jovem e assim por diante, porque a 

família já estará em situação que lhe permita que cumpra seu dever 

constitucional que é botar a criança na escola.   Essa é outra 

coisa:  bolsa não é salário para botar a criança na escola.  A 

bolsa é um apoio social para a família cumprir seu dever 
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constitucional de colocar a criança na escola.  Aí também já vem a 

seguinte cobrança:   se a bolsa atrasar 15 dias, ameaçam que a 

criança vai voltar para o trabalho.  É preciso que fique claro que 

a família tem essa obrigação constitucional, mas que não pode 

exercê-la porque não tem condições para isso.  Então, é dada 

condição para isso, mas o dever constitucional é de o pai colocar 

na escola. 

 Temos que ter clareza sobre essas questões, senão somos 

sempre cobrados pelo 0,01% que não foi feito.  Pode se fazer 

99,99% e seremos cobrados pelo 0,01% que não foi feito.  Então, 

estamos dando resposta, mas essa resposta não está atrelada à 

outra.  É uma possibilidade de focalizar 15.000 meninos egressos 

do Peti.  O que realmente queremos é que o Programa Agente Jovem 

dê conta dos jovens em situação de extremo risco, vindos ou não do 

Erradicação do Trabalho Infantil. 

 Quanto ao diagnóstico social, o grande diagnóstico 

social será o censo, e por isso ele é universal.  O censo vai nos 

fornecer mais elementos do que qualquer PNAD, mais do que qualquer 

proposta específica, ele vai nos fornecer dados.   O que tínhamos 

resolvido, conjuntamente, é que não íamos mexer nos critérios até 

que o censo nos desse um diagnóstico mais claro, que nos 

possibilitasse ter critérios mais efetivos em relação a uma 

realidade diagnosticada.  Os dados que temos são os da PNAD, que 

acaba deixando de fora toda a área rural da Região Norte. 

 Outra notícia é que não temos nem um grande 

cadastramento, nenhuma grande identificação das famílias mais 

pobres deste país.  A identificação dos mais pobres é difícil  − e 
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já conversamos sobre isso − porque renda é algo absolutamente 

abstrato nas famílias que estão no mercado informal.  Às vezes a 

renda não é monetária, não tem periodicidade, não tem comprovante, 

não tem nada.  Dizer que pobres são os de renda per capita até 

meio salário mínimo é bonito, mas na prática não é nada, porque a 

maioria das famílias pobres está no mercado informal.  O que quero 

dizer é que estamos desenvolvendo e testando, junto com o IPEA, um 

instrumento sensível na detecção de níveis de pobreza.  É um 

instrumento que junta uma experiência da Colômbia, uma experiência 

do Chile e outra da Costa Rica que, frente ao mesmo problema, 

desenvolveram um instrumento para detecção de pobreza.   O IPEA 

fez uma mixagem disso e está validando esse instrumento no Rio de 

Janeiro.  A validação tem dois momentos  − e os meninos da Estácio 

de Sá é que estão fazendo essa pesquisa, que foi publica há dias 

no Estadão.  Inicialmente, os meninos vão como se fossem 

pesquisadores normais e aplicam o instrumento.  O instrumento 

pergunta coisas referentes à renda, mas verifica coisas referentes 

a condições da casa, se tem água encanada, se não tem, se tem 

chão, se tem teto etc. e mais a escolaridade dos pais.  Enfim, é 

uma série de indicadores que, junto com a renda, dão o panorama da 

situação de pobreza da família.  Em um segundo momento, eles 

voltam e aplicam o mesmo questionário, dizendo que o levantamento 

de dados está sendo feito para um determinado serviço social, para 

ter acesso a creche, por exemplo, para ver se, no momento em que 

se anexa isso a um benefício concreto, os dados fornecidos são 

diferentes e para testar o grau de sensibilidade desse 

instrumento.  Esse instrumento será utilizado em todos os 
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programas do Alvorada.  As famílias todas serão cadastradas em um 

cadastro único, com o nome da mãe, e a existência de membros em 

cada uma das faixas etárias e a verificação do tipo de serviço que 

é oferecido àquele membro ou que é necessário  − vamos ter oferta e 

demanda.  Esses dois instrumentos serão comuns a todos os 

programas do Alvorada.  Se esse for um instrumento sensível, 

poderemos fazer isso antes de entrar com o programa e um tempo 

depois de entrar com o programa.  Aí verificaríamos o impacto dos 

programas sociais nessa família específica.  Assim, além de termos 

medidas genéricas, como diminuição do índice de mortalidade etc. 

etc., poderíamos verificar o impacto do programa dentro disso.  Se 

conseguirmos generalizar tanto o cadastro quanto esse instrumento, 

creio que teremos um belíssimo retrato da situação da pobreza no 

país, da sua composição, das suas necessidades − eu digo 

“belíssimo” do ponto de vista científico, apenas.  Teremos um 

diagnóstico bem próximo da situação vivida pelas famílias mais 

pobres do país.  Instrumentos sensíveis para medir os impactos lá 

na família do seu José e da dona Maria, que é o que nos interessa 

concretamente. 

 Posso pedir para que esses dois instrumentos sejam 

enviados para a Comissão de Políticas, para o Conselho ter 

conhecimento do instrumento e poder dar sugestões, antes que 

comecemos a aplicá-lo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Há inscrições dos 

Conselheiros Edilson Azim e João Batista. 
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 EDILSON AZIM SARRIUNE - Boa-tarde a todos. 

 Parabenizo a Dra. Wanda pela escolha do Marcelo, que já 

deu provas cabais da vontade que tem de solucionar os problemas.  

Vamos deixar o Marcelo fazer o seu trabalho de forma competente, 

porque ele é competente. 

 Eu queria, Dra. Wanda, enaltecer seu trabalho.  A 

senhora conseguiu fazer uma ruptura no âmbito brasileiro no 

combate à pobreza, de forma bem definitiva.  Em alguns casos, 

temos de consertar o avião no ar.  Por exemplo, no caso do 

Pronager, preocupa-me muito, na hora do crédito, saber quem vai 

fazer esse crédito e como vai fazê-lo.  No Nordeste está previsto 

que esse crédito será feito pelo Banco do Nordeste.  O Banco do 

Nordeste tem toda uma competência institucional de crédito, mas 

tem a visão bancária.  E essa clientela com que vamos passar a 

conviver é totalmente diferente, e é preciso ter a sensibilidade 

de não se burocratizar esse crédito.  Isso me preocupa muito.   

Pode servir outra estrutura e o banco apenas liberando o recurso.  

Posso até me comprometer com a senhora em ver isso.   A minha 

Secretaria, no Ceará, tem uma estrutura de liberação de crédito já 

tradicional na linha do artesanato.  Fazemos um crédito 

desburocratizado, liberando inclusive... 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Vocês têm fundo de aval? 

 

 EDILSON AZIM SARRIUNE - Temos.  Mas nós trabalhamos em 

uma linha que não existe nem fundo de aval, é uma linha diferente, 

é a linha da papeleta amarela, promissória mesmo. 
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 A outra preocupação que tenho é que não existe nada 

definido, para que possamos tomar conhecimento, sobre quanto é o 

volume de recursos do Pronager.   Queremos saber como vai 

funcionar isso, ainda está indefinida uma ação que é do Pronager  − 

eu, pelo menos, desconheço. 

 A outra idéia que tive aqui é que eu estive em um 

lançamento com o Ministro Raul Jungmann do Pronaf tipo B.   E o 

Pronaf tipo B é exatamente para uma população muito pobre.  É 

crédito na faixa de 300 a 700 reais.  É algo importante, e 

poderíamos agregar a seus programas esse grupo de trabalho, tanto 

o crédito individualizado como o crédito associativista, e 

flexibilizá-los.  Para terem uma idéia, o juro é de 1% ao ano, e 

com 40% de rebate, se não me falha a memória.  Se receber 500 

reais de crédito, vai pagar 300 e poucos reais, em função desse 

rebate.   No caso do Ceará, isso é via Banco do Nordeste. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Só tem para o Nordeste ou é 

para todo mundo? 

 

 EDILSON AZIM SARRIUNE - Não, é via Nordeste.   O Pronaf 

foi lançado no Ceará, foi o primeiro Estado a ter Pronaf tipo B.  

É uma estrutura de crédito para pessoas extremamente 

vulnerabilizadas, ou seja, abaixo da linha de pobreza.  A senhora 

poderia trabalhar uma incrementação, por meio do próprio Pronager, 

pegando alguma coisa, para darmos uma motivação a essa linha de 

empreendedorismo na direção da faixa de pobreza.   
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 Por último, quero lhe convidar oficialmente para a 

reunião do Fonseas, dia 30, no Ceará.  A senhora não pode faltar, 

tem de estar presente, até para dar essas notícias que nos deu 

agora.  Essa conversa lá é importante.  A senhora e o Marcelo são 

fundamentais. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Acabei não respondendo a pergunta 

da Tânia sobre gestão estadual e gestão municipal. 

 Às vezes ficamos frente à “Escolha de Sofia”.  Em 

relação ao Peti, por exemplo, houve um ano eleitoral, incremento 

de recursos para o Peti, mas só há 2 meses para fazer o convênio, 

senão perde-se o recurso, porque ele não pode ser usado no outro 

ano.  E aí há prefeito que não foi eleito e que estava para 

implantar o Peti e diz:  não quero, não fui eleito não vou querer 

fazer convênio.  E ficamos entre a situação de devolver esse 

recurso ou fazer com o Estado.   

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu falo em condições normais, não 

falo em condições anormais. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Às vezes eu tenho de optar entre 

usar o dinheiro da forma que é possível ou devolvê-lo.  E aí usa-

se da forma que é possível, porque queremos que o dinheiro chegue 

lá.  Eu queria que vocês soubessem que em certas circunstâncias 

não temos condições de seguir as normativas em que acreditamos, 

porque ou é isso ou nada. 
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 Quanto ao crédito, essa questão vou levar para discutir 

com o Presidente.  Porque ou temos critérios que cheguem à pobreza 

absoluta, ou não adianta ter programas de microcrédito.  A lógica 

é de não perder dinheiro, mas essa lógica é muito mais burocrática 

do que real, porque todos os estudos mostram que o menor índice de 

inadimplência é do pobre do pobre.  Este paga.  Agora, exigir que 

o pobre do pobre, para ter 200 reais de crédito, hipoteque seu 

barraco...   

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - E geralmente o barraco 

está em um terreno que não é dele. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Que não é dele, que é tudo 

informal, que não tem título de propriedade, não tem nada.   

Então, nem hipotecar ele pode.  Então, é um negócio muito mais 

simbólico e burocrático do que real.   Quando eu pergunto se tem 

fundo de aval é porque, às vezes, se o município ou o Estado 

oferece o fundo de aval, eles ficam mais tranqüilos, porque a 

possível inadimplência será coberta por aquele fundo de aval.   

Mas esse fundo de aval nem precisa existir porque pobre paga.  

Pobre paga e paga muito mais do que rico.  E, no caso, são 200 

reais e não 200 milhões.  Quem entra na linha do investimento ao 

mais pobre tem lucro com isso.  E o pobre pega com juros de 

mercado e paga. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - A cidade do interior de 

São Paulo em que eu fui criada, Mirassol, foi a primeira cidade do 
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Brasil que teve o Banco do Povo.   O pai de uma amiga minha, hoje 

minha comadre, foi o primeiro gerente.   O Banco do Povo deu tão 

certo que até hoje pessoal da Europa, dos Estados Unidos vai 

visitá-lo em Mirassol, cidade pequeníssima, do lado de São José do 

Rio Preto. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Mas que deu duas maravilhas:   o 

Banco do Povo e a Sônia Moreira. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - O Banco do Povo nunca 

teve inadimplência.  Vocês acreditam isso?!  E esse banco é muito 

velho.  Nunca alguém deixou de pagar.   E ele emprestava até 90 

reais  − em termos de hoje. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - O banco de menor índice de 

inadimplência, de cheque sem fundo etc. é o Itaú da Rocinha, que 

era o Banerj da Rocinha.  O menor índice de voador está no banco 

que está na favela.  Então, é uma questão muito mais simbólica que 

real, porque o real pode emprestar que pobre paga.  Pode emprestar 

que pobre paga. 

 Em relação ao convite que me foi feito pelo Azim, eu 

tenho compromissos que são agendados há anos.  Eu sou do board de 

uma instituição americana chamada Sinergus.  Essa instituição faz 

anualmente uma reunião desse board. Este ano será no dia 30 de 

novembro, em Quito.  Então, estarei nessa data em Quito.  O 

Marcelo irá, mas peço desculpas, porque não posso deixar de ir  a 

essa reunião em Quito.  Já houve uma reunião em maio em que não 
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fui, e aí fica feio, vão dizer que eu fiquei “besta”, por isso 

nunca mais fui. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Wanda, eu queria fazer dois 

pedidos, e não estou falando nem como Secretário nem como 

Presidente do Conselho, mas sim na condição de Conselheiro. 

 O primeiro deles se refere à abrangência de todos os 

projetos e esse plus do dinheiro que vai ser avaliado.  No ano que 

vem, não vamos ter condições de continuar sustentando o nível de 

análise que hoje é feito da Assistência Social com a exclusão do 

Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito 

Federal.  Teríamos de ver, de alguma forma, nem que fosse com a 

benevolência dos Conselheiros, dos outros Estados, do Fonseas e do 

Congemas,  como esses quatro Estados, que ficaram fora do 

Alvorada, do Combate à Pobreza, de todos os programas oficiais, 

podem ter um certo amparo.   Se ficar provado, pela avaliação, que 

eles tiveram bom desempenho, que eles também recebam o plus.  Para 

esses quatro Estados da Federação está ficando insustentável essa 

situação, porque parece que são quatro oásis, que não têm nenhuma 

dificuldade. Esse é o primeiro aspecto, que eu acho que você 

deveria começar a pensar.  Inclusive, faço um agradecimento ao 

Deputado Eduardo Barbosa e ao Congresso Nacional, porque se eles 

aumentaram o recurso, que nós também tenhamos boa vontade de 

pulverizá-lo nesses outros quatro Estados. 

 O outro ponto é o seguinte:  você vai estar com S.Exa. 

o Presidente da República hoje.  Você poderia nos fazer um favor, 

até para acabar essa novela de uma vez por todos.  Tudo está se 
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desenhando de uma forma que eu acho que não vai ser a melhor.  Não 

consigo imaginar um jeito de como dizer às pessoas que trabalham 

nas entidades, que representam a área de assistência social, ou 

mesmo que estão na área-fim, que nós vamos tirar a CND só de quem 

estiver no Alvorada.  Esse assunto CND está hoje em outra esfera, 

a esfera legítima do ponto de vista dos Conselheiros, que é o 

Congresso Nacional.  Então, peça ao Presidente que deixe o 

Congresso decidir isso.  O projeto está lá.  Peça ao Presidente 

para que ele faça parceria junto com o Michel Temer e deixe o 

Congresso decidir essa história da CND  e tire esse desgaste de 

cima de nós.  Tanto você, como o Marcelo, eu e os próprios 

Conselheiros não vamos conseguir explicar como se isentou de CND 

só os municípios que estão no Alvorada.  Isso será uma coisa 

pífia.   

 Sobre esse assunto, o Ministro tem sua posição pessoal;  

nós temos a nossa, você tem a sua, e graças a Deus ela vai ao 

encontro a de todos os Conselheiros.  Então, nada mais justo que o 

presidente delegue ao Líder do Governo e ao Presidente da Câmara 

essa decisão.  Eu garanto pelo meu partido, porque isso eu 

conversei com o Deputado Inocêncio Oliveira e ele disse que, se o 

Palácio autorizasse, o PFL votaria a favor  − ele assinou o 

requerimento de urgência.   

 Esse assunto vai nos trazer problemas no ano que vem, 

até operacional − estou falando na condição de SEAS −, no que diz 

respeito à execução de programas.  Hoje o problema ainda é brando, 

no ano que vem esse assunto será o caos total. Azim, você e a 
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Tânia, como presidentes dos órgãos representativos dos Estados e 

Municípios, concordam? 

 

 EDILSON AZIM SARRIUNE - É verdade. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Wanda, peço encarecidamente:  

se nessa audiência houver possibilidade de, pelo menos, levantar 

essa questão, peça que deixe que o Congresso decida.  Ou, então, 

diga logo que não vai fazer e nós vamos estudar um outro meio ou 

fazer alguma coisa.  O que não dá é para ficar nessa incerteza.  

Se o desgaste fosse só para quem é contra essa idéia, não haveria 

problema nenhum, mas nós todos que estamos nessa área somos 

atingidos.  E isso não é justo nem com o Congresso, nem com o 

autor do projeto, nem com as bancadas que assinaram o requerimento 

de urgência, principalmente não é justo para com as entidades e 

municípios que estão sofrendo por isso. 

 Eram essas as duas ponderações que eu queria fazer para 

você,  se fosse possível. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra o 

Conselheiro João Batista. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Em primeiro lugar, parabenizo 

a Secretária Wanda pela nomeação do Marcelo e parabenizo o Marcelo 

pela indicação. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu já dei tantos parabéns para 

o Marcelo, que me esqueci de dar aqui.  O Marcelo agora é o 

glamour da Assistência Social. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - O Marcelo estará recebendo os 

cumprimentos lá fora, depois.  (Risos.) 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO  - A primeira questão que eu 

iria abordar, já foi tratada pelo Conselheiro representante do 

Ceará.   Trata-se do financiamento do Pronager, porque eu tinha as 

mesmas dúvidas que ele tem:   caracterizar a formalidade do 

informal. 

 Eu gostaria de saber  − se não for possível agora, em 

outra oportunidade − quem é esse consórcio que vai fazer a 

avaliação da Agenda Social;  quando começou essa avaliação e 

quando termina;  quais os critérios que serão utilizados para essa 

avaliação.  Como Conselheiros deveríamos ter uma noção de como 

será feito isso, porque a Agenda Social diz respeito diretamente 

ao que fazemos aqui.  Isso, vinculado ao Ministério do Orçamento e 

Gestão, possivelmente será analisado sob outra ótica. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Para início de conversa, a primeira 

coisa que eu gostaria de fazer era parabenizar o Marcelo... 

(Risos.) 

 Eu esqueci de agradecer ao deputado Eduardo Barbosa 

pelo papel preponderante que teve na mobilização do Congresso para 

que essas emendas se efetivassem na Comissão da qual ele faz 
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parte.  Muito desse trabalho devemos ao Conselheiro Eduardo 

Barbosa e eu precisava agradecer a ele de público. 

 O consórcio foi vencido pela Bus Allen Logus.  

Enviaremos todo o escopo do contrato que foi feito com ela.  O 

fato de ser o Ministério do Orçamento e Gestão a fazer a licitação 

não quer dizer que o assunto será analisado por aquele ministério.  

Simplesmente, eles pagaram a conta, porque uma das missões do 

Ministério do Orçamento e Gestão é melhorar a gestão, como o 

próprio nome indica.  E como no processo de descentralização 

pretendemos melhorar a gestão e não apenas do nível federal, 

teremos de melhorar a gestão de todos os níveis.  Por isso é algo 

que faz parte da missão do Ministério do Orçamento e Gestão.  Eles 

pagaram a conta, nós fizemos o pedido e estamos acompanhando a 

execução da avaliação.  Agora, isso está consolidado em uma 

proposta, inclusive com cronograma etc., que mandaremos para 

vocês. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Há uma solicitação 

da sua contribuição ao Decreto nº 1.817, que trata da eleição da 

sociedade civil.  A Comissão de Política propõe que a senhora 

apresente uma pessoa para tratar do assunto, inclusive nos 

ajudando na definição do que é uma entidade de assistência social. 

Já foi constituído um GT para tratar desse assunto e espera que a 

senhora indique alguém para participar desse processo. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Está certo. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Agradecemos à 

Secretária de Estado de Assistência Social pela sua presença. 

Retornaremos às 14h30min, para apresentação do painel. 

Está suspensa a reunião. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Vamos reiniciar a 

reunião. 

Na tarde de hoje teremos a apresentação de um painel, o 

que costumeiramente estamos fazendo no CNAS.  Hoje o painel 

versará sobre utilidade pública e Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público - Oscips.  Por isso, solicitamos ao 

Ministério da Justiça, e fomos plenamente atendidos, as presenças 

do Dr. Francisco Quadra, Coordenador da Seção de Utilidade 

Pública, e da Dra. Lucinda Rocha, Chefe da Seção de Utilidade 

Pública e Oscips.  Também está conosco a Carolinda Rodrigues, que 

veio em apoio ao Dr. Quadra e à Dra. Lucinda, para podermos 

debater esses assuntos a que me referi anteriormente.  Convido-os 

a participar da Mesa. 

Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu 

gostaria de fazer algumas considerações sobre a importância desse 

painel para o Conselho Nacional de Assistência Social.  Sempre 

tivemos essa preocupação a respeito desses assuntos, exatamente 

pela necessidade de juntos estarmos trabalhando nessa questão da 

Assistência Social.  Então, tanto a utilidade pública federal como 

o certificado de filantropia marcam hoje um processo muito 

importante com referência à isenção da cota patronal e de outros 

benefícios que disso derivam.  As Oscips, uma temática nova, foram 

criadas pela Lei nº 9.790, e gostaríamos de ter mais informações.   

Como estamos ávidos por essas informações, de imediato 

passo a palavra ao Dr. Francisco Quadra. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Boa-tarde, senhores. 
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Estou chefiando a Coordenação de Utilidade Pública 

Federal do Ministério da Justiça.  Preparei algumas idéias para 

lançar para os senhores, porque não vim aqui para ensinar a 

ninguém o que é utilidade pública.   Vim aqui para trazer alguma 

coisa diferente, alguma coisa nova, talvez, que normalmente não 

encontramos no dia-a-dia. 

Inicialmente, cabe-nos falar sobre utilidade pública.  

Afinal de contas, o que é utilidade pública?  Utilidade é tudo 

aquilo que nos serve para alguma coisa ou, então, que satisfaz uma 

necessidade humana.  O que não satisfaz uma necessidade humana não 

é útil, então, não é utilidade.  Assim, utilidade tem de 

satisfazer alguma necessidade humana ou nos trazer algum 

benefício. 

O que é público?  Público é o que não é privado, aquilo 

que não é de um só, aquilo que não é de um pequeno grupo, mas que 

é para todos.  Então, utilidade pública é tudo aquilo que nos traz 

benefício e que serve à coletividade. 

Quando o legislador pensou em fazer o documento 

autorizando a utilidade pública, pensou que essa utilidade pública 

deveria ser desinteressada.  Isto é, utilidade pública sem ver um 

resultado.  É aquilo que dizemos do amor:  o amor é uma coisa que 

alguém ter por outrem, sem esperar resultado de volta.  Se esperar 

resultado, já não é tão bom o amor.  O amor é aquela dedicação sem 

que se espere resultados.   Então, utilidade pública é isso:  é 

aquela atividade desinteressada  − pelo menos tinha essa conotação, 

quando foi criada a utilidade pública para nós. 
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Essa utilidade pública pode ter uma porção de formas.  

Ela pode ser promovendo educação; exercendo atividade de pesquisa; 

incentivando cultura; executando trabalhos filantrópicos, 

principalmente aqueles que digam respeito à proteção à família, à 

maternidade, à criança, à infância, à adolescência, à velhice.  Aí 

temos uma gama bastante grande, um campo muito amplo, onde se pode 

fazer o que chamamos de utilidade pública.  Amparar crianças e 

adolescentes, no nosso campo hoje, no Brasil, é uma necessidade.  

Então, é utilidade pública.  Quem milita nesse campo, está fazendo 

utilidade pública.  Ações de prevenção contra a ampliação das 

drogas ou do HIV é utilidade pública. Ao evitar a proliferação 

daquilo que não é de utilidade pública estamos pondo a nossa 

utilidade pública. 

Agora, para que alguém faça utilidade pública é preciso 

que ela tenha ou atenda certos requisitos.  Não é qualquer um que 

faz utilidade pública.  O fato de fazermos um benefício a um 

vizinho ou mesmo a um desconhecido, a um homem de rua, a uma 

criança de rua, não chega a ser utilidade pública porque estamos 

fazendo utilidade a uma pessoa, estamos fazendo uma utilidade 

restrita.  A utilidade pública é aquela que amplia o leque, que 

atende a todos, atende aos que procurarem aquela ajuda, aquele 

benefício. 

Há certas instituições que julgam, por exemplo, que 

atendendo a seu quadro social estão fazendo utilidade pública.  No 

nosso entendimento, não estão, porque eles estão atendendo a um 

público muito reduzido, dentro de uma comunidade maior, que é a 

comunidade em que todos vivemos.   
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Para que seja reconhecido mesmo que alguém está fazendo 

utilidade pública, tem de abrir o leque, tem de atender a quantos 

o procurarem  − estou falando em “o procurarem” ou “a ela 

procurarem”, a instituição, que está fazendo ou pretendendo fazer 

utilidade pública. 

Para nós, a utilidade pública apareceu logo depois da 

Proclamação da República. Mas nós copiamos a idéia do francês.   

Mas para o francês a coisa é um pouco diferente, porque lá, quem 

se reúne para fazer uma associação, uma sociedade ou coisa 

parecida, não tem um registro oficial.  Quer dizer, eles não são 

considerados uma instituição válida, como no nosso direito.  No 

nosso Direito, quando alguns se reúnem para fazer uma sociedade, 

essa sociedade pode ser reconhecida como sociedade na comunidade.  

Mas no francês não é assim  − ou não era assim, hoje em dia não sei 

dizer aos senhores se ainda é assim.  Então, para que ela tivesse 

essa validade dentro da sociedade jurídica francesa, ela tinha de 

ter o título de utilidade pública, isto é, tinha de ser 

reconhecida pelo governo como ente que produzia um trabalho de 

utilidade pública.  Aí, então, essa instituição passava a ser 

reconhecida pelo governo e tinha todas as vantagens que as nossas 

instituições todas têm.   Isto é, pode ter uma sede, pode receber 

donativos, pode distribuir serviços, pode se entender com o 

governo, por meio de sua direção.  Tudo isso diz respeito a uma 

instituição que está sedimentada oficialmente dentro de um país.  

Para nós, é diferente, porque o nosso Direito reconhece que uma 

sociedade, no momento em que se compõe, desde que faça seu 

registro dentro das normas que o Direito estabelece, passa a ter 
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uma vida útil e passa a ser uma pessoa jurídica.  Comparando a 

nossa com a francesa, lá só seria uma instituição, uma pessoa 

jurídica, se reconhecida de utilidade pública na França.  Para 

nós, não.  Aqui ela já é reconhecida, mas pode ser reconhecida 

como de utilidade pública desde que atenda aos requisitos que a 

lei determina. E temos uma lei, a Lei nº 91, de 1935.  Essa lei 

foi regulamentada por um decreto, muito mais tarde, em 1965.   A 

nossa lei faz exigências para que uma instituição qualquer tenha o 

título de utilidade pública. 

Conforme eu disse no início, quando se proclamou a 

existência da utilidade pública, nenhuma instituição de utilidade 

pública recebia alguma benesse do governo.  Ela era autorizada 

apenas a usar flâmulas, usar distintivos, a usar um título na 

porta, dizendo que era de utilidade pública, mas não recebia 

nenhuma benesse do governo. 

Com o tempo, entenderam os legisladores que uma 

instituição que fizesse benefícios à sociedade deveria ter certas 

facilidades, digamos assim.  Começou com a facilidade de permitir 

que a instituição importasse material do estrangeiro para uso dos 

benefícios que ela produzia para a sociedade.  Temos aí o que 

chamamos de uma das benesses dadas pelos legisladores àqueles que 

fazem utilidade pública.  Seria a Lei nº 9.732.   

Mais tarde, apareceu alguém, no Legislativo, que 

resolveu fazer uma isenção de pagamento de taxas relativas à parte 

patronal do INSS.  Eu tenho minha opinião particular a esse 

respeito:   acho injusta essa lei  − lamento ter de dizer isso aos 

senhores −, porque a isenção não caberia, caberia, sim, um 
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abatimento no quantitativo que teria de pagar.  Esse abatimento, 

para mim, seria proporcional ao benefício que fizesse.  Assim, 

quanto mais benefício uma empresa fizesse, maior seria o 

abatimento naquilo que teria de pagar de impostos.   Mas não 

isenção, isenção é forte demais, principalmente para nós que temos 

dificuldade de arrecadação.  Desculpem exprimir minha opinião 

pessoal, mas isso eu todo o dia discuto e falo a respeito. 

Essa isenção patronal é que faz com que todas as 

empresas, ou a grande parte delas, vivam brigando lá no Ministério 

“adoidado mesmo” − desculpem o termo corriqueiro −, porque querem 

pegar uma parte dessa vantagem.  Então, todos correm com essa 

intenção e, às vezes, analisando a documentação das empresas, 

notamos que realmente o interesse delas é não pagar.  Há muito 

mais o interesse de não pagar do que o de fazer o benefício.  

Então, fizemos uma certa distorção e é por isso que, desculpem, eu 

trouxe essa minha opinião, que eu acho que é exagerada, sobre a 

isenção. 

Esses privilégios −  o não-pagamento de imposto de 

importação e da parte patronal − incentivam, naturalmente, as 

empresas a procurarem fazer benefícios à coletividade.    

Agora, em relação à filantropia, a lei diz que existe 

um percentual exigido para que o cidadão tenha o título de 

filantropia.  Infelizmente, na utilidade pública federal não há 

esse percentual.  Por isso, às vezes temos muita dificuldade em 

saber se uma escola, por exemplo, de 3.000 alunos, que dá 

gratuidade a 50 alunos, está fazendo utilidade pública.  Será que 
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ela está sendo benéfica àquela sociedade?  Será que isso não é 

muito pouco?   Para esses questionamentos não temos solução.  O 

legislador não se importou com isso ou, se se importou, a idéia 

não progrediu, não foi para frente.  O que vemos é o seguinte:  

qualquer empresa que possa fazer um pouco de benefício a uma 

coletividade, alardeia que está fazendo o benefício e pede o 

título de utilidade pública.  E se apresentar a documentação que a 

lei exige  − e que é muito pouca −, não temos como deixar de dar o 

título.  E aí entra naquele rol dos que estão isentos de 

pagamentos;   entra no rol daqueles que podem importar material 

para utilização na atividade que está produzindo. 

Eu diria mais:  será que se um hospital, bem 

fundamentado, em uma cidade qualquer, atender a 50, 100 pacientes 

gratuitamente, estará fazendo utilidade pública?  Então, será que 

nós é que somos responsáveis por essa definição de quem faz e de 

quem não faz utilidade pública?  Acho que nós é que somos 

responsáveis, nós é que temos de gritar, de falar, de dizer que 

isso não chega a ser utilidade pública. 

Há pessoas que são dedicadas a esse mister de resolver 

os problemas das instituições de utilidade pública e elas têm ido 

muitas vezes em nosso Ministério e temos discutido muito a 

respeito disso.  A grande maioria deles está de acordo com o que 

eu digo.   Eu não estou inventando nada, essa é uma opinião que 

corre por aí, muita gente já abraçou essa idéia.  Eu acho que a 

isenção é forte demais.   Deve haver um abatimento proporcional 

àquilo que a instituição faz em benefício da coletividade. 
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As instituições podem ser de diversas formas.   Sabemos 

que existe a instituição do centro social, uma associação, uma 

fundação, uma sociedade, uma creche, uma federação, uma irmandade.   

Enfim, há inúmeros tipos de instituições que se propõem a fazer 

determinados tipos de utilidade pública. 

Agora, cabe  − ou caberia − ao legislador fazer essa 

seleção com muito mais cuidado.  Vejam bem, o que é, normalmente, 

uma associação?  É uma quantidade de indivíduos que se juntam, se 

associam com a intenção de produzir algum trabalho, alguma coisa, 

fazer alguma atividade.  Essa atividade pode ser para eles 

próprios, associados, ou para atender a outros também, e pode 

fazer só para atender aos outros.   Então, alguém teria de definir 

até quando ela é ou deixa de ser de utilidade pública, porque pode 

ser de utilidade de seus associados, mas pode não ser de utilidade 

pública.   O nosso conceito de utilidade pública, que já nos 

referimos no início, é aquela que é feita desinteressadamente e 

serve a toda a coletividade, isto é, quantos que forem bater 

naquela porta, serão atendidos.  Isso eu considero utilidade 

pública.   Se assim não for, tenho a impressão de que não estamos 

fazendo utilidade pública.   Uma fundação normalmente é feita por 

um doador: um cidadão e resolve fazer uma fundação ou um governo 

resolve fazer uma fundação.  Essa fundação tem de ter bens 

dedicados a ela e esses bens devem ser geridos ou gerenciados 

conforme o instituidor da fundação determina.  Pode ser uma 

fundação apenas para fazer benefícios, tudo bem, essa fundação é 

de utilidade pública.   Mas nem sempre é assim.  Então, há que se 

ver também se todas as fundações fazem benefício. 



 105 de 161 

Falamos de hospital, falamos de fundação, falamos de 

associação, falamos de sociedades, mas cada qual faz o benefício 

que entende correto.   Mas há de existir uma maneira de medirmos, 

de mensurarmos isso.  Conforme eu disse no início, tudo depende do 

grau de benefício que essa instituição faz na coletividade, o que 

ela se propõe a fazer.  

Para se habilitar à utilidade pública federal, as 

instituições têm que, primeiro, ter sede fixa no Brasil; segundo, 

tem de ter um registro no registro de pessoas jurídicas, quer 

dizer, elas têm de ser oficializadas, têm de ser reconhecidas.  

Depois, ela há de ter uma cláusula, no seu estatuto, de que não 

remunera sua direção.  Ora, se uma instituição apresenta ao 

Ministério da Justiça  − e nós não temos como fazer a mensuração − 

a documentação com essas características, não temos por que negar 

o título de utilidade pública.   E ainda há mais um detalhe pedido 

na lei: a instituição tem de apresentar, dos últimos 3 anos de 

fornecimento − digamos assim − de benefícios à sociedade, 

relatórios dos 3 últimos anos de que realmente faz benefícios.  

Então, nessa altura, é a creche que diz que está atendendo a 50, 

70, 100 crianças, durante os anos x, y e z;  ou então uma 

instituição diz que promove o atendimento de gestantes há tantos 

anos, e isso tudo comprovadamente em relatórios que nos 

apresentam.   Não temos uma maneira de verificar isso, porque para 

tanto precisaríamos ter uma equipe para circular pelo Brasil 

inteiro.    Não seria uma inspeção, seria uma verificação.  E, 

convenhamos, será que todos eles realmente botam no papel aquilo 

que fazem ou será que exageram um bocadinho, sabendo que nós não 
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temos como verificar?   Essa a questão que levantamos.  Então, 

fica difícil, em certas ocasiões, dizer se a instituição deve ou 

não deve receber o título de utilidade pública, porque não temos 

como mensurar, a não ser acreditar naquilo que nos é apresentado.   

Para não me alongar muito, eu queria fazer um 

comentário a respeito do seguinte:  a lei estabelece que a 

instituição tem que ter o título de pessoa jurídica registrado em 

cartório.  Ela tem de apresentar 3 anos de atividades, de acordo 

com o seu estatuto, anteriores à data em que ela está pedindo o 

título.  Eu pergunto:   se uma instituição vem funcionando durante 

algum tempo, fazendo benefícios numa sociedade, mas ainda não se 

registrou, e lá pelo quinto ano alguém diz:   se você se registrar 

e tirar o título de utilidade pública você vai deixar de pagar a 

parte patronal.  Ela dirá:   isso é bom, eu vou lá.  Que é 

preciso?  É preciso ser pessoa jurídica.  Ela vai no cartório e se 

registra como pessoa jurídica.  Eu pergunto:   está bem?  Eu penso 

diferente, eu acho que está bem, porque mesmo que ela não fosse 

uma instituição de direito, era uma instituição de fato, já 

produzia um trabalho, e a lei não obriga a que ela esteja legal 

desde o princípio.  Ela só exige que tenha o título de registro no 

cartório.  Então, no momento em que se registrou no cartório e se 

tem uma vida pregressa de pelo menos 3 anos para trás fazendo 

benefícios, ela vai ter o título de utilidade pública.  Há quem 

pense diferente, mas nós não podemos interpretar a lei diferente 

do que ela diz.  Quando a lei não exige, nós não podemos exigir, o 

intérprete não tem o direito de exigir.  A lei não diz que ela tem 

de ter os 3 anos legais, ela diz que tem de ter 3 anos fazendo 
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trabalhos.  E se ela os fez, ela tem direito.    Esse é um 

questionamento que quase sempre não se fala nele, mas isso dá 

briga, dá confusão.  E como sabemos que essa instituição está 

funcionando há mais tempo?  Muito simples:  nenhuma instituição, 

ao entrar com um pedido de utilidade pública, deixa de apresentar 

um título ou uma declaração, seja do prefeito, seja do juiz local, 

ou de uma autoridade constituída qualquer, dizendo que conhece a 

instituição, dizendo que ela está trabalhando há tanto tempo e faz 

esse benefício e aquele.  Então, é mais uma pessoa que vai em 

favor de nos deixar mais tranqüilos, porque é uma pessoa de 

responsabilidade, que tem fé pública e que fez uma declaração  − 

evidentemente, ninguém vai fazer declaração gratuita e essa 

declaração tem validade. 

Podemos, então, aceitar essa instituição que, ainda que 

tivesse funcionado não legalmente, ou seja, de fato, passou a ser 

de direito, no momento em que se registrou, e pode passar a ter o 

título de utilidade pública. 

Não vou me alongar mais.  Há muita coisa a discutir 

ainda, mas eu prefiro esclarecer alguma dúvida que os senhores 

tenham. 

Muito obrigado.  Era essa a nossa exposição. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Agradecemos ao Dr. 

Quadra, Coordenador de Título e Qualificação do Ministério da 

Justiça. 

Estão abertas as inscrições.  Eu sou o primeiro 

inscrito. 
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Quantas entidades possuem o título de utilidade pública 

federal hoje? 

Segundo, o Ministério da Justiça vem sofrendo pressão 

da comunidade, da imprensa, de alguns organismos com referência a 

esse momento da filantropia para a concessão do título de 

utilidade pública?  Que tipo de pressão sofre o Ministério da 

Justiça?  Há alguma pressão social para cortar ou não cortar o 

título? 

Já que a Lei nº 91 é de 1935 e o Decreto nº 50.517 é de 

1965, não poderíamos ter um decreto mais atualizado, organizando 

essa nossa situação atual?  O nosso último decreto foi de 1998 e 

já estamos achando que ele poderia sofrer algumas modificações. 

Por fim, como se dá a fiscalização desses títulos in 

loco?   Também tínhamos essa dúvida e gostaríamos de saber como se 

opera isso em relação às entidades. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Foi perguntado quantas 

entidades possuem utilidade pública.  Eu diria que são em torno de 

8 mil e tantas, não informo com exatidão, porque os números que 

tenho aqui são os seguintes:   instituição beneficente, 2.246;  

assistencial, 2.168; educacional, 1.084; hospitalar, 1.014.  E 

assim vai, vamos num decrescendo até chegar às creches, que são 

141 com utilidade pública.  Temos outras associações menores e 

todas somadas chegam a aproximadamente 8 mil e tantas instituições 

credenciadas com o título de utilidade pública.  E mais: essas 8 

mil e tantas instituições estão em dia com suas obrigações.   



 109 de 161 

Qual a obrigação de uma entidade de utilidade pública?  

Tem a obrigação de, todos os anos, até o dia 30 de abril, nos 

mandar o relatório das atividades que fizeram no ano anterior, sem 

o qual não emitimos um documento dizendo que ela está em dia.  E 

isso é exigido aqui pelos senhores.  A instituição que não manda 

esse relatório, não recebe, até que o mande.  E se deixar de 

mandar durante 3 anos seguidos, ela é cassada e perde o direito de 

utilidade pública.  

Perguntou se o Ministério da Justiça vem sofrendo 

pressão.  Não, a pressão que existe é a seguinte:  quando os 

senhores aqui apertam a instituição, eles correm para nós, dizendo 

que precisam do documento para amanhã, porque o CNAS está 

exigindo.   Dizem que o Ministério da Previdência está 

pressionando.  Nós argumentamos:  aqui tem de andar direitinho, de 

acordo com o figurino, se não cumprir o figurino não podemos dar.  

Então, a briga é por isso:  eles querem receber o nosso para vir 

aqui entregar para os senhores e receberem as benesses dos 

senhores.  Esse é o tipo de correria que existe.  E sempre tem.  

Agora, estou com o processo de uma instituição, e mandei buscar no 

arquivo do Rio de Janeiro um documento de 1951, porque foi dada 

utilidade pública para essa instituição no tempo do Presidente 

Getúlio Vargas.  Eles estavam calados até hoje.  De repente nos 

telefonaram e disseram:  “nós temos utilidade pública, o 

Presidente Vargas nos deu. Não vi na minha documentação e estou só 

há 3 meses na minha função”.  Eu disse que ia pesquisar.  

Pesquisei, pesquisei e não encontrei coisa alguma.  Eles me 

mandaram o decreto, fui verificar e vi que o decreto está em 
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vigor, e é do tempo do Presidente Getúlio Vargas.  A Dra. 

Carolinda está com um processo de 1919.  Mas nesse tempo não havia 

benesses.  Essa gente que conseguiu esse título não foi atrás de 

benesses.  Só passou a haver benesses bem depois.  Antes, era 

apenas uma honra:   podia botar um título na lapela, na frente da 

instituição.  Era como se o sujeito tivesse um título de 

comendador.  Antigamente era assim.  Depois vieram as benesses do 

governo no sentido de deixar de pagar os benefícios que deveriam 

recolher. 

Pergunta:  as leis estão defasadas?  Evidentemente que 

estão.  O fato de não nos dar um percentual para que possamos ter 

alguma coisa rígida, já dificulta, porque aí fica ao critério.  

Eu, hoje, tenho um critério;  se amanhã eu sair do Ministério, 

chega outra pessoa com outro critério.  Qual é o válido?  Não sei.  

Qual é o justo?  Também não sei.  Nós nos esforçamos para fazer 

bem feito, mas quem sabe se nosso esforço foi pouco ou o do 

companheiro que veio depois foi melhor?  Fica difícil.  Isso teria 

de estar amarrado, deveria haver índices que pudéssemos nos basear 

para dizer que tal instituição está classificada em determinado 

nível, portanto tem direito a isso e isso, e pode ser dispensada 

disso e daquilo.  A lei precisa ser revista.  Mas eu sempre ouvi 

dizer que cada vez que se pensa em mexer nessa lei é um vespeiro.  

Há uma grita geral. 

Como se dá a fiscalização in loco desses títulos?  Às 

vezes conseguimos fazer a fiscalização através do Ministério 

Público.  Isso, quase sempre, quando há denúncias.  Eu não falei, 

propositadamente, durante a minha exposição, que da mesma forma 
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que a pessoa ou a instituição ganha o título de utilidade pública, 

ela pode perdê-lo.  Então, uma das razões para perdê-lo seria a de 

deixar de nos mandar, durante 3 anos consecutivos, os relatórios 

das benesses que praticam na coletividade, nos 3 últimos anos.  A 

outra maneira seria a denúncia de que elas não estão trabalhando 

de acordo com o que está escrito no estatuto, porque o estatuto é 

que regula o funcionamento da instituição.  Se ela não está 

fazendo o que o estatuto recomenda, é motivo de cassação.  Se ela 

mudar a idéia do estatuto, a obrigação da instituição é fazer um 

novo estatuto, registrá-lo e nos mandar, para que fiquemos sabendo 

qual a outra maneira que a instituição vai continuar produzindo o 

seu benefício. Finalmente, quando há realmente uma denúncia, 

ocasião em que pedimos ao Ministério Público que faça as 

investigações locais.  É preciso haver denúncia para que se faça 

isso. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Acaba de chegar o 

nosso Presidente.  Quero apresentar aos convidados o Dr. Marco 

Aurélio Santullo, que fará algumas considerações. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu só queria tirar uma dúvida:  

quem analisa as benesses?  O senhor está dizendo que a entidade 

manda um relatório dizendo das benesses.  Agora, quem no 

Ministério da Justiça analisa as benesses e com que critérios? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Isso é que nos falta. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Falta?! 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Falta.  Nós aceitamos o 

relatório.  A pessoa diz:   nós atendemos 150 parturientes;  damos 

aulas gratuitas para crianças abandonadas;   mantemos uma 

escolinha para meninos de rua, atendendo a tantas crianças.  Como 

vou mensurar?  Se a lei não exige, eu vou exigir?  Se a lei não 

determina, eu tenho o direito de determinar?  Eu até questiono:  

os senhores não acham que estão fazendo pouco?  Eles respondem:  a 

lei não me obriga.  Tudo bem, mas não deixam de receber a 

pergunta. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Se eu bem entendi, a lei de 

V.Sa. a única coisa que exige é que mande o relatório, só isso. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - A minha lei, não.  A lei 

de utilidade pública federal.  Ela só exige que se mande o 

relatório. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sim, estou falando do órgão de 

V.Sa. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Em certa época, não se 

examinava nada desse relatório.  Bastava mandar o relatório que o 

sujeito ficava em dia.   Hoje, já se examina, já temos gente que 

examina, vê os gastos que a empresa faz naquele campo, qual o 

total de movimentação que ela tem, fazemos uma espécie de balanço 
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patrimonial da empresa, para ver quanto ela faz de benefício para 

a sociedade, e temos a idéia de quem faz mais e quem faz menos.   

Agora, não podemos dizer que não está fazendo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu acho que não fui claro na 

pergunta.  Eu estou querendo saber quem é o “nós”:  é um grupo 

técnico especializado nisso, que existe no Ministério? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Exato, tem um grupo para 

fazer isso. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Eu sou uma das analistas, e desde 

1994 estou no Ministério da Justiça.  Fui do CNAS, tive a 

felicidade de trabalhar com a Dra. Terezinha Castelo Branco e com 

a Maria Antônia.  Nós éramos de uma comissão que prestava serviço 

ao CNAS, analisando processos.  Eu tive a felicidade de trabalhar 

no CNAS e fui com essa excelente experiência para o Ministério da 

Justiça, para a Divisão de Outorgas e Títulos.  Lógico que a lei 

do CNAS é mais completa, porque tem suas resoluções e sempre que 

há dificuldade e necessidade de se renovar ou melhorar, isso é 

feito.  A nossa legislação de utilidade pública é de 1935 e o 

decreto, de 1961.  De lá para cá, nunca mais se mexeu.   

Agora, creio que está havendo um pequeno problema:  há 

um corpo técnico que analisa os processos para concessão do título 

de utilidade pública, e os processos são analisados com critério.  

O que não é analisado  − referidos pelo Dr. Quadra − é a prestação 

de contas, porque é impossível fazer essa análise com o corpo 
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técnico que o Ministério tem.  Não há pessoal suficiente para que 

se analisem os pedidos iniciais e mais as prestações de contas que 

vêm todo o ano, até o dia 30 de abril.   Agora, os relatórios, a 

documentação encaminhada para pedidos iniciais, para a concessão 

do título de utilidade pública são analisados rigorosamente pelo 

corpo técnico do Ministério da Justiça. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Muito obrigado, a senhora 

esclareceu minha dúvida. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - A parte documental é 

examinada em todos os detalhes.  Agora, a prestação do serviço 

fica difícil.  Não temos como aferir. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Até concordo com o senhor, 

porque, a meu ver, isso não é competência de V.Sas. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Por isso perguntei 

se a lei estava defasada.   Em 1993, com o 752, foi que 

estabelecemos os percentuais.  Antes também não tínhamos. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - As perguntas que eu tinha a 

fazer já foram feitas, em parte, pelo Marco Aurélio.  Resta uma 

pequena dúvida, em face dessa questão que o senhor levantou, e 

principalmente que a Carolinda falou, a respeito da fiscalização. 
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De qualquer forma, a utilidade pública, principalmente 

pela sua exposição, está precisando se adaptar a uma situação 

nova, a uma realidade nova.   Antigamente era honraria, mas hoje 

não é mais assim e todos sabemos.  Para se adaptar a essa nova 

idéia, qual o movimento que vocês, que trabalham nisso, e 

principalmente o Ministério da Justiça, estão fazendo para 

solucionar esse problema?  É muito difícil para o Ministério da 

Justiça dar não sei quantos títulos de utilidade pública e não 

saber, na prática, quantos funcionam, porque não há monitoramento, 

não há fiscalização, não há nada.  Há fiscalização para dar o 

título, apenas, mas não há um acompanhamento posterior.  Como 

vocês e o Ministério Público estão pensando em se adaptar a essa 

nova realidade, que não é mais a de 1919, quando era apenas um 

título importante? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Temos tido experiências a 

respeito de como modificar lei e como fazer novas leis.  E não 

temos encontrado nenhum apoio.  Toda vez que se propõe a escrita 

de uma nova lei ou a modificação de uma lei, ela vai até o Palácio 

e volta dez, quinze vezes.  No fim de algum tempo, ela se torna 

obsoleta e acaba não saindo.  É uma dificuldade enorme.   Não 

temos condição de fazer uma mudança ou uma lei nova.  E vou dizer 

mais:   sempre que se fala em modificar essa lei, há uma gritaria 

que só vendo.  Todo mundo quer se meter a interferir nessa lei.  

Eu não sei como vai ser feito, mas eu acho que precisa ser feito.  

Temos de ter gradações, temos de ter algum ponto para aferição, o 

que infelizmente não temos. 
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CAROLINDA RODRIGUES - Permitam-me um aparte.   Vimos 

aqui para esclarecer as dúvidas.  A questão que a Dra. Fátima 

levantou de não saber quantos funcionam não é dessa forma.  O 

Ministério da Justiça tem um controle rigoroso, tanto é que foram 

cassadas várias instituições por não prestarem conta.  As 

instituições que não estão prestando conta, não estão em dia com 

suas prestações de contas, que passaram 3 anos consecutivos sem 

mandar seus relatórios circunstanciados, seus demonstrativos de 

receita e despesa ao Ministério da Justiça, foram notificadas.  As 

que não responderam a notificação foram cassadas.  Se não me 

engano, agora está saindo um lote de cassação de não sei quantas.  

Então, o controle de quantas são é rigoroso.  Nós temos no 

cadastro quantas instituições devem há 1 ano, quantas devem há 2 

anos, quantas devem há 3 anos e quantas estão em dia com seus 

relatórios.  Sem sombra de dúvida, temos esse controle. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu queria levantar alguns 

aspectos e tenho uma proposta de encaminhamento. 

Na verdade, quando o senhor fala em um conjunto de 

benesses, não é pela utilidade pública exclusivamente, a utilidade 

pública é um passo para chegar a outras.  Por exemplo, para ter 

filantropia precisa ter utilidade pública federal e municipal ou 

estadual.  Então, temos duas características:  ou municipal ou 

estadual e a federal.  Ela é um passo para chegar à filantropia, 

com a isenção dos encargos patronais.   Mas só vai ter isenção, na 

prática, se tiver o certificado de fins filantrópicos.  Há uma 
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proximidade muito grande.  As benesses, como tal, só vão existir a 

partir do certificado.   

Eu estava vendo quais os critérios e a documentação 

necessária para conseguir o certificado de fins filantrópicos.  

Parece-me que eles estão muito próximos.  O certificado de fins 

filantrópicos é mais amplo.  Minha provocação nesse sentido é 

indagar em que ponto podemos discutir isso de forma integrada, 

assim como com outros projetos de lei ou leis existentes.  Todos 

eles estão afunilando para um só caminho, mas ainda estão 

dispersos.  Agora estamos ouvindo falar sobre utilidade pública e 

depois ouviremos a respeito de Oscips, ambos com processo de 

registro e controle no Ministério da Justiça, e aqui no CNAS está 

a filantropia e o registro.  Pergunto:  como se integra isso?  Eu 

acho que é um dos caminhos e cabe, em especial, ao próprio CNAS 

essa reflexão e a busca de solução dessa linha integradora.   Eu 

sou de uma entidade não-governamental com certificado de fins 

filantrópicos e sei o que é correr atrás de toda essa burocracia.   

Concordo com o senhor que tem de haver mecanismos de controle, mas 

eu não posso ter mecanismos dispersos:  um ter um modelo; o outro, 

outro modelo.  E as ONGs se perdem:  o que faço agora?  Perde-se 

pelo menos meio ano para cumprir toda essa burocracia.   

Finalmente, pergunto:  o que se pode fazer para haver 

uma linha de integração disso? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Muito obrigado pela sua 

intervenção, ela foi ótima.  Nós somos um governo só.  Então, 

tínhamos de ter isso tudo dentro de um conjunto harmônico, nós 
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tínhamos de trabalhar juntos.  O que não pode ocorrer é a pessoa 

chegar no meu Ministério e dizer: para eu obter isso aqui eu tenho 

de apresentar esses documento, mas lá eu não preciso disso.  Meu 

Deus, tudo é o mesmo governo!!  Tinha de haver uma maneira 

adequada para tudo ser resolvido de uma só maneira.  Eu acho que 

nos falta isso.  Precisamos ter uma harmonia. 

Por exemplo, a data em que o cidadão recebe o título de 

utilidade pública federal é a data em que é publicada no Diário 

Oficial.  Há quem entenda que quando o sujeito requereu a 

utilidade pública pode ter direito àquela data.  Eu acho que não.  

Por quê?  Porque quando o sujeito entra com o pedido é candidato 

ao título.  Quando comprovar que tem condições de ter o título, 

ele recebe o título.  Então, a partir da data que ele recebe é que 

é a data válida.  Agora, eles caminham para trás.  Vou dar um 

exemplo:  o cidadão faz o pedido de utilidade pública e o pedido é 

arquivado por qualquer razão  − e há inúmeras razões para o pedido 

ser arquivado.  Ele entra com o pedido outra vez e diz:  eu queria 

que se desarquivasse aquele pedido anterior para juntar nesse.  Eu 

digo:  não, o que está arquivado morreu, ninguém vai ressuscitar o 

morto.  Só se abre o caixão do morto para buscar informações, 

coisas que queremos verificar, mas não para fazê-lo viver outra 

vez.  Então, ele vai ter um outro pedido, vai ter uma outra 

entrada, vai ter uma outra data em que vai receber o título.  

Enfim, sou francamente contra essa história de caminhar para trás 

e acho que a lei não autoriza isso.  Há quem diga que, na Justiça, 

o direito é quando se requer.  Mas isso se refere a direito de 

coisas, quando o sujeito tem uma coisa perdida ou questionada, a 
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coisa era dele e passou para a mão de terceiros.  Aí, sim, o juiz 

vai conceder o direito àquela coisa que era dele.  Ele vai 

retroagir à data que pediu.  Mas nesse caso, não.  O sujeito só 

vai se habilitar a ter o título na data em que for dado o título a 

ele, na data em que for publicado no Diário Oficial e não 

retroativamente, isto é, não na data em que ele requereu. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Há duas 

intervenções mais, a do Carlos Ajur e da Dora Cunha Bueno.  Peço 

que sejam breves. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Eu gostaria que o senhor me 

informasse qual o tempo que leva para ser concedido esse título.  

Do instante em que a entidade requer o título e o momento em que é 

publicado no Diário Oficial, quanto tempo leva?  Há algum prazo 

mínimo?  Havendo diligência, a comunicação é feita por meio do 

Diário Oficial da União ou a entidade é comunicada por meio de 

correspondência? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Normalmente, as 

diligências são encaminhadas à instituição através do Correio, com 

Aviso de Recebimento.  Quando a instituição recebe um pedido de 

diligência, um pedido para acrescentar mais algum documento ou se 

os documentos que encaminhou não estavam devidamente registrados 

como manda a lei, não estavam chancelados como deveriam estar, ela 

tem um prazo de 120 dias para sanar aquela dificuldade processual.  

Quando o AR volta para nós, sabemos a data em que a instituição 
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recebeu.  Contamos os 90 dias. E aí a instituição passa a ser 

notificada que deixou de cumprir aquele prazo e que ainda tem mais 

30 dias, depois de notificada, para se habilitar.  Esses 30 dias 

são concedidos a partir do recebimento do AR.  A pessoa recebe o 

documento dizendo que tem um prazo, que foi publicado no Diário 

Oficial o chamamento dele para cumprir aquela obrigação.  Se 

deixar de cumprir, é cassado.  O primeiro prazo é de 90 dias. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Creio que o senhor não 

entendeu minha pergunta.  Indaguei qual o prazo médio de uma 

documentação normal.  Por exemplo, se entrei hoje com o 

requerimento, em que prazo terei a resposta? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Quase sempre são 45 dias.  

A média é de 45 dias, se estiver tudo de acordo. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Quero fazer três observações. 

Em primeiro lugar, em relação ao comprovante de 3 anos 

de existência legal.   A lei não fala que a instituição tem de 

cumprir, tem de apresentar um documento de existência legal.  Ela 

não determina isso.  Mas quando a lei diz que ela tem de estar em 

pleno e regular funcionamento, entende-se que ela tem de estar com 

o seu registro do estatuto, senão ela não está em pleno e regular 

funcionamento.  A criança só passa a existir depois de ter 

certidão de nascimento.  Como eu posso afirmar que uma instituição 

está em pleno e regular funcionamento, se ela funcionava só de 

fato e de direito não funcionava? 
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A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça  − e 

alguns Conselheiros devem ter conhecimento −, recebeu uma consulta. 

O Dr. Spigolão, da Santa Casa de Misericórdia, nos mandou um 

documento para ver a possibilidade de considerar as entidades que 

fossem desmembradas, isto é, terem existência legal enquanto 

funcionasse debaixo do teto da outra que tem o título de utilidade 

pública e de filantropia  − a filantropia já considera essa 

possibilidade e a utilidade pública não considerava.   Tínhamos 

uma portaria que considerou essa possibilidade, mas foi durante um 

período.  A portaria foi revogada e houve instituições que em um 

período tiveram suas declarações de utilidade pública, mesmo só 

com o fato de ser desmembrada.  Daí para cá, a portaria de 1996 

não teve mais validade, porque foi revogada.  Com esse documento, 

o Dr. Spigolão queria que o Ministério da Justiça publicasse nova 

portaria para amparar essas instituições.  Encaminhamos à 

Consultoria Jurídica que negou o pedido, só valeria com a 

apresentação da certidão de como ela adquiriu personalidade 

jurídica há 3 anos.  Se a Consultoria Jurídica não aceita nem as 

entidades desmembradas, imaginem considerar outras instituições 

recém-criadas. 

Outro ponto:  há instituições − não estou colocando em 

dúvida nenhum atestado de funcionamento, nenhum prefeito, ninguém − 

cujo atestado de funcionamento nem sempre é confiável.  Há 

instituições recém-criadas que apresentam os 3 últimos anos de 

balancete  − o papel aceita tudo −, os 3 últimos anos de 

funcionamento e às vezes a entidade nem existe.  E já tivemos 



 122 de 161 

exemplos disso.  Uma foi em Santo Antônio do Descoberto, que não 

existia.  A instituição apresentou todos os papéis, só faltava a 

certidão.  Quando eu fui lá, nem existir ela existia, mas tinha 

toda a documentação.  Vejam como é difícil essa dispensa de 3 anos 

de funcionamento ou de outros documentos que a lei exige.  Esses 

documentos nos asseguram, asseguram os analistas. 

Certidão alterada.  Houve o caso de uma escolinha que 

mandou um processo.  Eu o analisei e observei que a certidão 

estava com a data do ano alterada, para completar os 3 anos.  

Nosso coordenador fez um comunicado ao cartório que mandou nova 

cópia da certidão e constatamos que realmente estava alterada a 

data, e vinha com atestado de funcionamento de prefeito, de juiz e 

tudo o mais.  É complicada essa situação dos 3 anos. 

Com relação à retroatividade, o Ministério da Justiça 

não concede retroatividade.  Quem aceita a retroatividade e quem 

conta esse período é o INSS. Por exemplo, a instituição entrou em 

1994 e só foi declarada agora, mas deve ao INSS de 1994 até agora. 

Ela entra no INSS e ele considera como direito adquirido aquele 

período de 1994 até agora.  Portanto, quem aceita é o INSS e não o 

Ministério da Justiça.  Então, nós não temos culpa. É a legislação 

deles. Sei que existe e que considera isso.  Tanto é que temos 

instituições que estão devedoras desde 1974 e até hoje não 

conseguiram o título de utilidade pública e estão tentando 

conseguir, nesse processo, ser reconhecida no INSS.  A utilidade 

pública só vai contar, mesmo que o processo seja antigo, a partir 

da data da publicação.  Agora, o INSS considera o processo antigo 

como direito adquirido. 
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Eram as observações que eu queria fazer. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Estão inscritas as 

Conselheiras Dora, Ângela e Tânia. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu queria dar uma informação 

ao Conselheiro Charles.  A Comissão de Normas, na sua reunião de 

ontem, fez constar no item 3 do relatório o expediente do INSS a 

respeito da Portaria nº 964, de 25 de outubro, que trata da 

cassação dos títulos de utilidade pública efetuados recentemente 

pelo Ministério da Justiça.  Já traz inclusive o levantamento 

feito pela nossa equipe de análise sobre os processos referentes a 

essas entidades e que estão tramitando aqui no Conselho. 

Com isso, quero dizer que temos uma certa afinidade com 

o Ministério da Justiça no sentido de que as portarias de cassação 

estão sendo acolhidas pelo Conselho, justamente para verificar a 

tramitação desses processos. 

Creio que esse entrosamento maior entre o Conselho 

Nacional de Assistência Social e o Ministério da Justiça deve 

existir mas só por amizade, porque a revogação da legislação 

depende de vontade política e não será tão fácil isso acontecer, 

principalmente depois que foi estudado o marco legal do Terceiro 

Setor, que a Dra. Carolinda explicará depois. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Cheguei no meio da 

discussão, mas, como sou representante do Ministério da 

Previdência há um certo tempo, tenho muitas vezes que resolver 
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alguns casos relativos a algumas entidades que procuraram o 

Gabinete pela falta de algum documento, em razão de algum 

obstáculo que tenha ocorrido ou no Ministério da Justiça ou no 

Conselho Nacional de Assistência Social. Muitas vezes tentamos 

acudir essas entidades, algumas com trabalhos relevantes e 

reconhecidos pela sociedade brasileira.  Então, procuramos sempre 

conhecer a história, tanto a legislação do Ministério da Justiça 

quanto a do CNAS. Essa, inclusive, foi a razão de eu vir a ser a 

representante do Ministério aqui neste Conselho. 

Uma das coisas que eu queria abordar é que nós, na 

condição de Conselho, e com a nossa parte cartorial, não estamos 

também muito à vontade para fazer qualquer crítica aos problemas 

que assistimos também com relação ao Ministério da Justiça no que 

diz respeito ao controle das entidades que têm a declaração de 

utilidade pública federal.  Sabemos que é humanamente impossível 

controlar todas essas entidades de perto.  Não podemos ir fazer 

visitas a elas.    Antes do escândalo do orçamento, existia um 

trabalho que o Ministério Público e o Tribunal de Contas faziam 

visitando algumas entidades e vendo a situação por amostragem.  

Eles faziam essas visitas Brasil afora, até para checar esses 

relatórios de atividades, que eram encaminhados ao Ministério da 

Justiça e mesmo ao CNAS, antigo CNSS.  Não podemos fazer essa 

crítica a vocês, porque também temos casos de um processo estar 

esperando há 4 anos para ser recadastrado e ter a renovação do 

certificado de entidade de fins filantrópicos.  Não estou falando 

nenhum absurdo, é uma verdade que todos os meus colegas sabem 

disso. 



 125 de 161 

Uma coisa que eu acho importante é trilhar o caminho de 

nos aproximarmos mais e termos alguns critérios que sejam um pouco 

mais comuns, em relação à forma como estaríamos deliberando sobre 

esses títulos:  utilidade pública federal e o certificado.   

Agora, pela natureza jurídica de uma declaração, o 

Ministério da Previdência  − tanto essa consultoria Jurídica, como 

alguns documentos das consultorias passadas − entende que 

declaração, e é redundante dizer isso, tem natureza declaratória e 

não constitutiva, portanto não vai se constituir no momento em que 

sai no Diário Oficial, mas no momento em que consegue provar que a 

natureza daquela entidade é aquela e não outra.  Por isso, 

merecedora dessa declaração.  É a natureza jurídica também do 

nosso certificado.   Assim, não é que o INSS perdoe e passe por 

cima.  Tivemos muitos casos  − e poderia listá-los, eu os tenho em 

uma agenda, na época em que eu acompanhava somente isso junto ao 

Ministro − de entidades que, no ano de 1981, por aí, tiveram 

arquivados seus processos no Ministério da Justiça.  Foram 

processos que entraram em exigência, não veio resposta dessas 

diligências e foi feito o arquivamento.  Algumas entidades não 

tiveram acesso a essa informação porque, na época, não existia uma 

comunicação tão boa  − o AR é uma coisa de 10 ou 12 anos atrás. 

Publicava-se no Diário Oficial e se a pessoa não lesse não tomava 

conhecimento.  Por isso, algumas entidades vinham aqui, não sabiam 

se era aqui, mandava-se para a Divisão de Outorgas e Títulos do 

Ministério da Justiça.  As pessoas não sabiam onde deviam 

procurar.   O que eu sei é que alguns processos foram 
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desarquivados sob pena de a entidade ter uma interrupção no 

período, ter de pagar uma dívida junto ao INSS que ela não poderia 

arcar, senão estaria acabando com o trabalho dela. 

A pergunta do Carlos Ajur  é pertinente: qual o tempo 

mínimo razoável para que uma entidade tenha sua certidão, o 

certificado e também a declaração de utilidade pública.  Uma das 

coisas que está na legislação da Oscip é justamente para evitar a 

demora.  Imediatamente se dá.  Se houver problema, se a entidade 

for desonesta, desleal ou estiver burlando a legislação, aí tomam-

se as medidas jurídicas cabíveis. 

Outra questão refere-se a alguns documentos que a 

senhora falou.  Na verdade, era uma simulação, eram fraudes, 

documentos forjados.  Nesse caso, quais as providências que o 

Ministério da Justiça tomou?   Se o Ministério da Justiça recebe a 

certidão de um cartório, ele é quem chancela esse documento.  

Nesse caso, quais as medidas que o Ministério da Justiça toma 

quando descobre esse tipo de situação? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Na minha gestão, não 

aconteceu nenhum caso.  A Carolinda está há muito mais tempo no 

Ministério que eu, assim passo a palavra para ela. 

 

CAROLINDA RODRIGUES -  Com relação a essa instituição  

− e foi a única, desde 1994, período que estou lá −, nós nos 

comunicamos com o cartório, o cartório mandou cópia da certidão 

confirmando a data precisa, ou seja, comprovando que ela não tinha 

os 3 anos, que era uma fraude.  Aí nós arquivamos o processo.   
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MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Só isso? 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Só isso.  Aí cabe ao Ministério 

Público fazer a fiscalização.  Não está na alçada da Divisão de 

Outorgas e Títulos fazer esses questionamentos.   Nós estávamos 

querendo saber sobre a existência da personalidade jurídica da 

entidade.  Na época, a Secretária Nacional de Justiça achou por 

bem arquivar o processo, até para não prejudicar a instituição com 

um processo. A decisão de arquivar o processo foi da Secretária 

Nacional de Justiça. 

 

TÂNIA MARA GARIB - É muito importante esse momento em 

que os responsáveis pela utilidade pública vêm aqui conversar com 

o CNAS. 

Eu gostaria de fazer um encaminhamento agora e, depois, 

se for o caso, referendarmos no final, pensando na situação. 

O Ministério da Justiça poderia contar com uma 

estrutura descentralizada, que existe no âmbito dos municípios, 

que são os Conselhos Municipais de Assistência Social, os 

Conselhos de Educação e os de Saúde, entidades de controle social 

local.  Eu sou Secretária de Assistência Social de um município e 

estou no CNAS representando os municípios.  Vai me procurar uma 

entidade  − pois sou uma autoridade no município − e me pede o 

atestado de funcionamento para utilidade pública.  No âmbito do 

município, temos um pacto:  para dar esse atestado, a entidade tem 

de estar inscrita no Conselho, o Conselho tem de ter feito a 
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supervisão e realmente comprovar se ela efetivamente está 

trabalhando. Se for só isso, sem a utilidade pública − muitas vezes 

essas entidades já têm a utilidade pública do passado −, se dá o 

atestado de funcionamento após esses procedimentos.  Agora, para a 

utilidade pública qualquer autoridade  − está se respeitando a lei, 

porque ela está em vigor −, juiz, delegado, prefeito pode dar esse 

atestado.  Muitas vezes, o que observamos, infelizmente, é que 

esses atestados são dados a qualquer um.  Por exemplo, bateu na 

minha porta, eu não dou.  Mas ele vai no delegado e como ele é 

amigo e alguma coisa mais, mas não conhece a instituição, dá o 

atestado.   

Esse momento de hoje pode ser rico de desdobramentos.  

Concordo com a Conselheira Dora que é preciso ter vontade 

política, mas eu penso que poderíamos amadurecer alguma coisa de 

orientação e fazermos uma resolução conjunta.  Não iria liquidar 

esse problema, mas iria minimizá-lo, até conseguirmos fazer a 

sensibilização política para que os órgãos de controle social 

locais pudessem exercer seu papel no coletivo.  Se um ato é 

dependente para que outro exista  − se a utilidade é necessária 

para a filantropia −, estamos no mesmo barco.  E o Ministério da 

Justiça poderia lançar mão dos recursos que a Assistência Social 

dispõe, que o Conselho Nacional de Assistência Social dispõe com a 

sua descentralização:  Conselhos Municipais e Estaduais. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A Tânia representa 

os municípios do Brasil no Conselho. 
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Concluída a primeira fase, passo a palavra à Dra. 

Lucinda Rocha, Chefe da Divisão das Oscips, para que ela faça seu 

pronunciamento.  Depois, ouviremos a Dra. Carolinda. 

Agradeço ao Dr. Quadra, que foi muito prestativo e 

gerou essa salutar polêmica. 

 

LUCINDA ROCHA - Tendo assumido recentemente a Oscip, 

embora esteja no Ministério há mais de 20 anos, vou fazer uma 

breve explanação sobre os aspectos administrativos.  Eu assumi 

essa divisão há 1 mês e pouco.   Já levantei todos os dados.  Como 

a lei é recente  − tem 1 ano e 8 meses só −, está engatinhando.  

Até agora, entraram 434 processos, de 1999 até o dia de hoje.  

Temos deferidos 74; indeferidos, 360.   Isso está me preocupando.  

Em tese, mais ou menos já localizei o problema.   A Dra. Carolinda 

é uma das gestoras dessa lei.  Assim, eu jamais poderia falar 

sobre a recente implementação da lei, tendo em vista que ela foi 

sancionada em 23 de março do ano passado.  E a Dra. Carolinda 

atuou na Oscip até há 1 mês e pouco.  Aliás, ela continua.  Em 

tese, ela foi promovida, pois foi assessorar o Coordenador-Geral 

de Classificação e Títulos do Ministério.  O Coordenador é 

incumbido não só dessa área, mas de outras do Ministério, como a 

Classificação Indicativa, hoje o assunto das manchetes.   A Dra. 

Carolinda foi convidada por ele para assessorá-lo, o que foi uma 

tática superinteligente. 

A questão que eu levanto é o problema dos 

indeferimentos.  Eu nem posso totalmente afirmar, mas posso 

vislumbrar, porque já administrei outras áreas.  Mutatis mutandis, 



 130 de 161 

a administração, excluindo a atividade-fim, ela é igual para todos 

os objetivos, porque ela é uma infra-estrutura.  Ontem, nós 

amarramos os últimos dados que eu gostaria de ter em mãos por 

enquanto.  Não pude trazê-los para vocês, porque estamos fazendo o 

levantamento por finalidade de pedido, por grupo, por região e por 

Estados.  Eu imaginava que educacional e assistencial pura seriam 

as de maior número, mas não são.  O maior número que encontramos 

foi em ambiental e a de microcrédito está em primeiro lugar.  Mas 

como eu não havia conferido esse levantamento, não o pude trazer.    

Eu também acho que este encontro foi salutar, porque já 

antevejo um maior contato entre nós. 

Quem estava designada para falar era a Carolinda, mas o 

Dr. Quadra disse que seria bom eu vir, porque poderia ter uma 

visão do que ocorre. 

Eu passo a palavra para a Carolinda.  Se depois 

quiserem, estou à disposição para perguntas.  Será um prazer 

estreitar as relações com vocês.  A Carolinda é uma das gestoras 

da lei e a implementou até agora. 

Antes de passar a palavra para a Carolinda, devo dizer 

que os indeferimentos estão me preocupando, bem como a 

implementação da parceria, um passo novo que, aliás, não é 

atribuição nossa, porque até agora a nossa atribuição é qualificar 

as entidades.  Como já estamos recebendo solicitações sobre a 

parceria, isso também me preocupa. Agora, o que mais nos preocupa 

e nos afeta é o problema do número de indeferimentos. 
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ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Qual o principal motivo 

para os indeferimentos? 

 

LUCINDA ROCHA - Todo esse bolo foi implementado por 

ela, eu estou há um mês e pouco lá.  Agora estou cuidando mais da 

parte administrativa. 

O motivo maior dos indeferimentos é o ajustamento dos 

estatutos à realidade da lei, aos incisos que o art. 4º da lei 

exige.  Às vezes, pegamos estatutos com uma redação fantástica, 

vê-se que foi feito por técnico, até jurídico, mas que não 

fecharam as exigências do art. 4º da lei.  É claro que devem ter 

tido acesso à lei, porque o requerimento é fundamentado nisso.  Há 

também casos de documentação incompleta.   Hoje mesmo analisamos 

um ótimo projeto, preso pela declaração do Imposto de Renda.   Mas 

como só temos 30 dias de prazo, não temos tempo de aguardar 

exigência.  Entretanto, eu ajudo.  Aqui de Brasília salvamos quase 

todos que estavam pendentes por um documento.   Para esse eu vou 

ligar, e se ele tiver o documento e nos enviar em tempo, vamos 

segurar.  Agora, aumenta muito o nosso trabalho, porque o número 

de pessoal é limitado e ultimamente temos tido muito trabalho. 

De setembro para cá, o número de processos aumentou.  

Em setembro foram 31 processos; em outubro, 60, entre deferidos e 

indeferidos.  Em novembro, foram 64 processos.  Eu fui premiada 

com bastante serviço, graças a Deus, porque vou ser obrigada a 

trabalhar mais e a entender rápido. 

Desejo sucesso a todos e votos de que consigamos alguma 

coisa. (Palmas.) 
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CAROLINDA RODRIGUES - Falar sobre Oscips é uma tarefa 

bastante árdua, uma vez que é uma legislação muito recente e, 

principalmente, porque seu objetivo ainda não foi cumprido e esse 

é um dos problemas maiores que temos hoje com relação à Oscip. Em 

outras reuniões, bato na mesma tecla. 

Antes de entrar na lei das Oscips, eu gostaria de fazer 

um breve comentário em relação à utilidade pública federal. 

Hoje, uma das minhas preocupações maiores em relação à 

utilidade pública federal é justamente a exigência do novo decreto 

e da nova resolução do CNAS.  Isso porque, antes, era exigido para 

as instituições um ou outro título  − ou utilidade pública federal 

ou estadual ou municipal - o que já causava certas dificuldades 

para conseguir o certificado de entidade de fins filantrópicas.  

Então, imaginem hoje, que não é mais um ou outro, mas apenas a 

utilidade pública federal.  E me preocupo porque sei que haverá 

entidade que hoje tem seu certificado de fins filantrópicos e, na 

renovação, vai ser exigida a utilidade pública federal.  Assim, eu 

gostaria que houvesse algum encaminhamento para se discutir isso 

junto ao Ministério da Justiça, para ver o que se faz com essas 

instituições.  Com certeza, algumas instituições sairão 

prejudicadas e perderão o certificado de entidade de fins 

filantrópicos, porque não vai haver tempo e condições de adquirir 

o certificado de utilidade pública no tempo hábil.  Não sei se 

disse algo incorreto, porque apesar de ter todas as legislações 

estou fora dessa área agora.  É claro que nessa parte também há 

questões políticas, mas vamos nos unir para tentar resolver pelo 
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menos a situação dessas entidades que terão de renovar seu 

certificado de fins filantrópicos, principalmente as entidades de 

assistência social que hoje estão à mercê da sorte. 

A Dra. Lucinda foi muito gentil e até me promoveu.   

Mas eu apenas participei de algumas reuniões, de algumas 

discussões, como várias pessoas daqui participaram.  Creio até que 

o Ministério da Justiça teve pouca participação com relação a essa 

nova legislação.  Eu penso que ele deveria ter atuado mais.  Coube 

ao Ministério da Justiça essa qualificação.  O Ministério Público 

também ficou de fora, e eu acho que deveria ter participado mais.  

Inclusive, há exigências na lei que contrariam outras legislação, 

e se o Ministério Público tivesse atuado na elaboração da lei 

algumas coisas poderiam ter sido evitadas.  Mas, como os senhores 

sabem, neste país nem sempre os legisladores são os que sabem das 

necessidades. 

Criou-se a nova lei devido à preocupação da mudança de 

inovar na legislação relativa às Organizações da sociedade civil.  

Ela surgiu com a preocupação do excesso de burocracia e do não-

reconhecimento legal por vários tipos de instituições. Ou seja, 

nós tínhamos, e temos, inúmeras instituições no Brasil fazendo 

parte do terceiro setor que não tinham, até o momento da edição da 

nova lei, nenhum amparo legal, nenhum reconhecimento, pelo Poder 

Público, do trabalho que vinha sendo realizado.  Na verdade, o 

pontapé inicial foi para que mudasse a legislação de utilidade 

pública − alguns aqui têm conhecimento disso.  Esse foi o pontapé 

inicial, mas como as questões políticas foram mais fortes, editou-

se essa nova lei.  Então, ela foi criada com a preocupação de 
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amparar e reconhecer, como públicas, algumas instituições que não 

se enquadravam nem na filantropia nem na utilidade pública 

federal. 

A legislação anterior não foi revogada, porém é 

extremamente obstacularizada.  Por que surgiu esse entendimento?  

Porque tanto a filantropia como a utilidade pública têm muita 

burocracia:  papelada, existência legal de 3 anos etc.  A 

legislação da Oscip veio amenizar essa situação.  Temos 

instituições que desde 1994 estão pedindo o título de utilidade 

pública e até hoje não conseguiram.  Ela veio para evitar esse 

interregno, já veio estipulando prazos para definir a situação do 

processo etc. 

A nova legislação também buscou reduzir custos 

operacionais; agilizar os procedimentos para o reconhecimento 

institucional; potencializar a realização de parcerias com os 

governos.  A nova lei busca fomentar a relação de parceria entre 

as instituições com fim público e o Estado.  Define forma de 

propriedade pública estadual e pública social.   

A entidade tem a possibilidade de escolher seu órgão 

parceiro.  Ela pode escolher, não é imposto.  A nova lei traz o 

fato de que o Estado reconhece que existe uma esfera pública em 

emersão e que é pública pela sua origem e mais pela sua 

finalidade.  Isto é, é mais pública, embora estatal. 

O objetivo da nova lei é qualificar as organizações do 

terceiro setor de forma simples e de acordo com a atuação das 

organizações da sociedade civil, excluindo apenas aquelas que não 

são de interesse público.  Visa incentivar a parceria entre as 
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organizações e a sociedade civil e o Estado.  Implementar o 

mecanismo adequado e o controle social, garantindo que os recursos 

de origem estatal, administrados pelas Oscips, de fato sejam 

destinados ao fim público. 

Quanto à qualificação, deve se ater aos requisitos 

dispostos na Lei nº 9.790/99, dos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º.  Caso 

o pedido seja negado, a entidade, após fazer as alterações que 

ensejaram o indeferimento, pode apresentar o novo pedido 

imediatamente. 

Quanto ao reconhecimento legal, reconhece aquelas 

organizações da sociedade civil que não estavam reguladas por 

nenhuma das leis e qualificação então existentes.  Havia 

reconhecimento para entidades com finalidade de saúde, educação, 

assistência social, mas não reconhecia as de proteção  ambiental, 

as creditícias e outras instituições de direito difuso que também 

são de fim público. 

Uma das inovações da lei é que veio logo definindo.  A 

utilidade pública não definiu quem pode quem não pode.  A Oscip já 

veio definindo quem pode se qualificar como Oscip e quem não pode.   

Não há meio termo, não há essa dificuldade que temos de 

classificar as instituições, de analisar mérito etc.  Tanto que na 

lei das Oscips não é analisado o mérito, até porque não se exigiu 

na documentação da Oscip os relatórios de atividade, são exigidos 

apenas os demonstrativos de receita e despesa.   Não é analisado o 

mérito porque a instituição já está classificada.  Se ela está 

enquadrada no art. 2º, ela não pode ser qualificada.  Se se 

enquadrou no art. 3º e a documentação está completa, pode.  A 
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finalidade dela já veio definida, não tem meio termo, não tem ou 

pode ou não pode. 

Outra novidade na legislação das Oscips foi a 

possibilidade de se remunerar diretoria, que é um problemão.  Em 

todos os locais que sou convidada a fazer palestras, eu sempre 

tenho levantado essa questão e avisado:   cuidado.  E até tenho 

dado alguns conselhos para as entidades de assistência social não 

se qualificarem agora como Oscip, porque não tem sentido.  

Primeiro, o objetivo da lei ainda não foi alcançado;  ainda não 

temos nem um termo de parceria firmado;  a lei já disse que há um 

período para se adaptarem com os três títulos, que são de 2 anos.  

Já está se falando em prorrogar esse período, porque em março de 

2001 já completa esse período e até hoje o objetivo da lei não foi 

alcançado, e como a entidade poderá fazer uma avaliação do que é 

melhor para ela?   Então, tenho aconselhado as entidades de 

assistência social a que, por enquanto, aguardem um pouco para se 

qualificar, porque pode ser que isso seja prorrogado.  E pode ser 

que não seja prorrogado, porque isso está definido na lei e é 

preciso alterar a lei para prorrogar. Se não for prorrogado e uma 

dessas instituições de assistência social, que já tem o seu 

certificado de fins filantrópicos, que já tem utilidade pública 

federal, cair na besteira de ser Oscip, ela vai perder tudo:  as 

isenções que ela tem e tudo o que conseguiu até hoje.  Agora não é 

o momento de essas entidades de assistência social pedirem 

qualificação de Oscip, a meu ver.  Há instituição que diz:  ah, 

você está fazendo propaganda contra, não pode.  Posso.  Não estou 
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fazendo propaganda contra, estou apenas resguardando o lado dessa 

instituição.  Até porque para que ela quer Oscip agora? 

Acesso aos recursos públicos e a realização dos 

projetos.  Isso já está definido na lei.  Os recursos públicos 

para os projetos, esses termos de parceria podem ser feitos por 

celebração de termo de parceria, que a lei já define.  Os 

requisitos e os procedimentos para os termos de parceria são:  

realização, por meio de concurso, de projetos, pelo menos é o que 

está determinado na lei;  as metas a serem alcançadas, os 

critérios de avaliação de desempenho e tudo pactuado entre as 

partes. 

Avaliação e responsabilidade pelo uso dos recursos 

públicos.  A lei já definiu também:  a fiscalização e o controle 

são feitos pelo órgão estatal e o órgão parceiro. Serão imputadas 

punições severas pelo uso indevido dos recursos públicos, tais 

como o  seqüestro dos bens dos responsáveis − isso também já está 

definido na lei.  A comissão de avaliação que fará a avaliação do 

termo de parceria também está definida na lei.  Essa comissão pode 

ser feita com o parceiro, com a entidade qualificada como Oscip e 

os conselhos dos Estados − eu achei muito importante essa 

participação dos conselhos, porque, de qualquer forma, eles vão 

dar um tipo de aval para essas instituições fazerem o termo de 

parceria.  Achei de grande valia a legislação ter definido isso. 

Aliás, uma das coisas brilhantes que fizeram foi isso. 

Controle social e transparência.  É vedada a 

participação das Oscips em campanhas políticas, partidárias 

eleitorais etc. 
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Comissão de avaliação destinada a analisar os 

resultados e os termos de parceria.  Possibilidade de qualquer 

cidadão requerer judicial ou administrativamente a perda da 

qualificação, amparada por evidências de erros, fraudes etc. 

Refere-se ao acesso de informações das Oscips:  

qualquer cidadão que quiser informações dessas instituições pode 

recorrer ao cadastro do Ministério da Justiça e lá encontrará 

todos os dados necessários. 

Quanto à prestação de contas, a legislação já definiu: 

no término de cada exercício será feita a avaliação dos termos de 

parceria, fazendo um comparativo das metas e resultados 

alcançados; demonstrativo de receitas e despesas; extrato de 

execução físicas e financeiras e aplicação do decreto. 

Avaliação da nova lei.  A nova lei, mais conhecida como 

Nova Lei do Terceiro Setor, representa apenas um passo na direção 

da reforma do marco legal, que regula as relações entre o Estado e 

a sociedade civil no Brasil.  A lei visa estimular o crescimento 

do terceiro setor e a fortalecer a sociedade civil.  Esse 

fortalecimento significa investir no chamado capital social.  Para 

tanto, faz-se necessário construir um novo arcabouço legal que 

reconheça o caráter público de um conjunto imenso, e ainda 

informal, de organizações da sociedade civil e, ao mesmo tempo, 

facilitar a celebração entre essas organizações e o Estado. 

Quanto à abrangência da nova lei, não devemos ainda 

alimentar expectativas, pois qualquer que seja o processo de 

mudança, esses são demorados, porque envolvem transformações de 

mentalidade e comportamento, tanto da sociedade como dos órgãos 
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governamentais.  Não podemos esperar que a aprovação de uma única 

lei possa desencadear e alterar, em tão pouco tempo, uma situação 

estabelecida há décadas.  Essa lei será o primeiro passo em um 

processo de mudanças. 

Muitos questionam e perguntam:  por que tanta demora em 

celebrar termo de parceria, se existe a lei que autoriza?  Sim, 

eis a questão:   existe lei, mas ainda não existem decisões de 

cumprir.  Talvez por ignorância ou por medo, ficam esperando que o 

primeiro faça o termo de parceria, para ver se vai dar certo.  É 

aquele questionamento:   será que vai dar, será que não vai dar?  

Fica todo o mundo em cima do muro e, assim, o objetivo da lei 

nunca vai ser cumprido, porque está todo o mundo esperando.  Já 

está tudo definido.  O termo de parceria está definido na lei, não 

há que esperar nada.   O que falta é vontade política;  falta os 

governantes encararem a realidade e a situação atual das nossas 

instituições do terceiro setor, investir nele e pôr esses órgãos a 

fazer parceria com essas instituições. 

No que diz respeito às entidades declaradas de 

utilidade pública e de filantropia, aconselho que aguardem. 

Conclusão:  é muito arriscado fazer uma avaliação da 

nova lei no momento.  Por quê?  Porque não há como se fazer uma 

avaliação se o objetivo não foi atingido.  Às vezes me chamam para 

fazer uma palestra e dizem que querem uma avaliação da nova lei.   

Eu digo:   como eu vou fazer uma avaliação da nova lei?   A 

avaliação da nova lei vai ser o seguinte:   70 e tantas entidades 

qualificadas; 400 e tantas deram entrada.  Seria essa a avaliação.  

Como eu posso fazer a avaliação de uma nova lei se o objetivo dela 
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não foi alcançado, se não há nenhum termo de parceria, se não 

houve retorno disso tudo?   Como é que uma entidade vai optar em 

março se o período foi curto?  Realmente, hoje é uma situação 

complicada e falar de Oscip é complicado, justamente por isso.  

Teve a responsabilidade de legislar, de implantar uma nova lei bem 

feita, já com definições, mas não teve a responsabilidade de fazer 

funcionar.  Normalmente, sentamos à mesa e recebemos críticas do 

título de utilidade pública, que é arcaico, porque é de 1935 e não 

foi revisto;  temos crítica do certificado de entidade de fins 

filantrópicos.  O que está valendo para essas instituições?  São 

esses títulos, embora arcaicos.   

A lei é bonita no papel.  Agora, se funciona, não 

sabemos, ainda não temos avaliação. 

Estou à disposição para as perguntas.  (Palmas.) 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Agradecemos à Dra. 

Lucinda e à Dra. Carolinda pelas suas exposições. 

Com a palavra o Dr. Marco Aurélio. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Em primeiro lugar, queria 

agradecer ao Dr. Quadra, à Dra. Lucinda e à Dra. Carolinda.  

Minha indagação é dirigida à Dra. Carolinda, pessoa que 

tive o prazer de conhecer, já participamos de algumas reuniões 

juntos.  O que mais me impressiona em V.Sa. é que, de tudo que eu 

conheço no Brasil e no Governo Federal, é uma das poucas pessoas  − 

e receba isso como um elogio meu − que realmente fala o que 

acontece, o que é e o que verdadeiramente vem se passando onde 
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V.Sa. atua.  V.Sa. não maquia nada, não esconde nada, muitas vezes 

até assusta as pessoas com seus comentários.  Particularmente, eu 

prefiro conviver com gente como V.Sa. a esse bando de camaleão que 

tem no Governo.  De minha parte, a senhora tem toda a deferência. 

Eu fiquei feliz quando a senhora disse que passou pelo 

CNAS.  A senhora é uma lutadora na história da Oscip.  Inventaram 

isso, jogaram lá no colo do Ministério e todos sabemos por que, 

mas não falamos, sabemos por que não vai para frente, por que quem 

estiver lá não estará aqui e assim por diante. 

Não vou entrar no mérito da lei federal do serviço do 

Dr. Quadra.  Isso é única e exclusivamente de competência do 

Ministério da Justiça.  O certificado de utilidade pública federal 

é prerrogativa do Ministério da Justiça.  O dia em que V.Sas. 

encaminharem um parecer técnico ao CNAS achando que temos de fazer 

uma nova lei, que temos de alterar isso, aqui terão toda a 

parceria do mundo.   Mas enquanto isso não acontecer, não é da 

nossa competência,  e sim de V.Sas. 

Eu também ouvi falar que o prazo de março será 

prorrogado, por que eu não sei. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - E como eu também não sei. Por que 

e como. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Deve ser medida provisória, 

mas não entro no mérito, porque quem cuida de medida provisória é 

o Presidente da República. 
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Eu acho que o CNAS e V.Sa. deveríamos tentar fazer um 

estudo aprofundado sobre de que forma poderíamos contribuir para 

mudar esse estado de coisas, tanto no que se refere a Oscips 

quanto à posição do CNAS.  Todo mundo dizia o seguinte,  quando 

saiu essa lei −  e eu conversava esse assunto com o Deputado 

Eduardo Barbosa:  essa lei é para extinguir o CNAS.  A princípio, 

era o que se queria.  Não conseguiram e acho muito difícil 

conseguir.  Não se extingue o serviço da assistência social e o 

CNAS fazendo leis que, como a senhora mesmo afirma, é só uma lei, 

mais nada, como tantas outras que têm por aí.  

Precisamos sair da fase do questionamento, da 

indignação.  Do meu ponto de vista, a senhora está coberta de 

razão.  Se esse jabuti estivesse aqui, ou ele já tinha rodado no 

rio ou teria subido na árvore, isso eu posso garantir. 

Naquele encontro da Frente, o Deputado Eduardo Barbosa 

me solicitou que fosse constituído um grupo de trabalho aqui no 

Conselho para estudar, junto com vocês do Ministério da Justiça, 

todos os aspectos da nossa interface, o que temos em comum, o que 

são coisas que demandam do Ministério da Justiça e do CNAS.  Eu 

faço essa sugestão a V.Sa. e quero saber se concorda com isso.  

Depois, aqui no plenário do CNAS, iremos deliberar sobre alguma 

coisa nesse sentido.  Agora, como é um acordo unilateral, 

precisaríamos da parceria de V.Sa.  As Oscips ainda vão sofrer 

muito debate, muita discussão.  Acho fenomenal a forma como V.Sa. 

expõe as coisas, mas creio que até o final deste ano, ou até 

março, que é o prazo, esse discurso é pertinente.  Se o prazo for 

prorrogado, estaremos sempre falando a mesma coisa e não agimos 
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proativamente em nada.   Essa é uma opinião pessoal, perdoe-me 

estar intervindo nessa história toda, na qual eu não tenho 

absolutamente nada a ver.   Mas faço essa observação em razão do 

respeito e da admiração que tenho por V.Sa. e acho que é uma 

pessoa indispensável para o Governo Federal. 

Para o bom andamento das entidades, estejam elas nas 

Oscips, na utilidade pública ou no CNAS, sua presença é 

fundamental. 

 

CAROLINDA RODRIGUES -  Agradeço muito sua gentileza e 

sua bondade. 

Com relação a esse grupo de trabalho, realmente essa 

proposta foi feita, mas nada fizemos.  Vejo essa necessidade, bem 

como da participação das instituições nessa discussão, e não sei 

como seria realizado isso.  São as instituições as mais 

interessadas e as mais prejudicadas também. 

Com relação a buscar medidas para não se prejudicar, 

houve até, da minha parte, uma certa preocupação com relação às 

instituições que já foram qualificadas como Oscip na hora de 

alterar seus estatutos.  O art. 4º da lei tem que constar 

expressamente no estatuto das instituições.  E temos a 

possibilidade de remunerar a diretoria; temos a destinação dos 

bens, que também foi de encontro às fundações.  

Tivemos de tomar algumas medidas e eu, por precaução e 

cautela, tive o devido cuidado de instruir essas instituições, que 

são poucas  − devem estar em torno de 10 instituições de 

assistência social qualificadas −, para que essa alteração não 
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prejudicasse e não implicasse até a dissolução da instituição.  

Muitas pessoas me indagam:   Carolinda, e quando chegar a época de 

ela destinar, se está qualificada e registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social?   O momento foi tão crucial, que 

eu não tive outra saída a não ser tomar essa decisão.  O 

Comunidade Solidária me pressionava para entregar o modelo de 

estatuto para sair na cartilha − é mais um livro que uma cartilha.  

Por outro lado, as instituições também deveriam ter esse cuidado.  

Como eu sou muito pequena nesse mundo todo, fiquei sem nenhum 

respaldo, nem do Comunidade Solidária.  Ficou a cargo do 

Comunidade Solidária entrar em contato com o CNAS para definirmos 

essa situação e até hoje não veio resposta. 

Agora, se vai dar algum problema mais à frente, eu não 

sei.   No momento, foi a única saída que eu achei.  Ela já 

destinava ao CNAS, tem que destinar a uma instituição qualificada, 

o que se ia fazer?   Foi uma pressão muito grande, precisava ser 

resolvida no momento.  Assim, com os coordenadores, decidimos e 

achamos melhor fazer essa situação. 

Eu sou uma funcionária pública do Governo.  É lógico 

que eu tenho de defender meu local de trabalho.   Mas também sou 

uma eterna defensora das instituições.  Fim público todas elas 

têm.  A faculdade que cobra mensalidade altíssima tem fim público 

também, se pensarmos de maneira genérica.  Por quê?   Porque o 

Governo não tem faculdade federal suficiente para absorver toda a 

coletividade que está entrando nas faculdades.  Aí vem uma empresa 

privada que faz isso.  Ela tem fim público, porém, há uma camada 

da sociedade que pode pagar pelo serviço oferecido.   
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Eu analiso muito e olho também o lado da filantropia e 

do fim público.  Eu vou indeferir um processo de uma faculdade que 

está dando 50% de bolsa de estudo?  E se ela não der esses 50%, 

quem vai dar?  Os alunos que forem retirados dessa instituição, 

conseguirão vaga na rede federal?  Não conseguem.  Então, creio 

que não devemos olhar pelo lado de castigar as instituições, mas 

sim tomar atitudes, de sentar na mesa o CNAS, o Ministério da 

Justiça e ver o que pode ser feito para ajudar a levantar essas 

instituições, porque muitas estão fechando as portas.  E, se elas 

fecharem, vai ser uma calamidade.  Nós temos inúmeras instituições 

no país fazendo filantropia, dando educação, dando saúde, cultura, 

mas elas ainda são insuficientes e não atendem à demanda do 

mercado.  Imaginem se fecharem as portas dessas instituições!!   

Outro detalhe que tenho argumentado, e inclusive nesse 

último seminário que houve no Ministério Público isso foi 

levantado:   questões de exigências.  Deve se exigir o mínimo que 

a lei está exigindo, mas não exigir o máximo, principalmente para 

as instituições de assistência social, para as creches.  Se eu 

tenho uma creche em Brazlândia que atende a 20 crianças, vou 

exigir dela a mesma documentação, com o mesmo rigor exigido de uma 

creche que tem grande estrutura e condições de atender a 200, 300 

crianças, e que tem um corpo diretivo adequado?   Hoje em dia, as 

instituições também têm de profissionalizar seu pessoal.   Temos 

instituições belíssimas e não temos pessoas para dirigi-las, 

porque não têm capacidade.  Ela tem capacidade de fazer aquele 

belo trabalho, de pôr a mão na massa, mas não tem condições de 

sentar e elaborar um relatório de atividade ou fazer um balancete.  
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Vamos olhar essas instituições também e exigir delas e o mínimo e 

não o máximo, como está sendo feito.  Vamos exigir o mínimo que a 

lei determina, porque temos de trabalhar de acordo com a 

legislação e não se pode deixar de cumpri-la:  não se pode deixar 

de cumprir a legislação do CNAS, a das Oscips, a de utilidade 

pública.   Mas para essas instituições vamos exigir o mínimo. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Dra. Carolinda, com 

relação a sua explanação, eu tenho a experiência de algumas 

pessoas virem me perguntar  − às vezes alguma entidade nova, que 

trabalha com distribuição de sopa, em São Paulo, na época do frio − 

o seguinte: onde entramos, nessa legislação nova, na Lei nº 9.790, 

ou naquela de certificado de CNAS?  Eles ainda confundem com o 

CNSS.  Eu respondo:  vou orientar pelo que eu conheço.  Entre no 

CNAS, porque sei que ali você poderá ter isenção e algumas 

imunidades de impostos. 

Eu queria, se pudesse, Dra. Carolinda, que me desse um 

exemplo concreto de como seria feito um termo de parceria.  Eu 

tenho os requisitos para me candidatar.  Ganhei do Ministério da 

Justiça o documento dizendo que eu sou uma Oscip.  Aí eu fico 

esperando ou o Governo me põe em movimento?  Ou seja, ele publica 

no Diário Oficial um concurso para essas entidades, para cuidar de 

uma área que seja pertinente à minha?  Como é feito isso?  Por 

favor, me dê um exemplo prático.  Sei que ainda não existe nenhum 

termo de pareceria celebrado.  Mas como seria se assim fosse, se 

já houvesse um? 
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TÂNIA MARA GARIB - Eu gostaria saber de onde são essas 

434 entidades.  São de assistência social, ambiental, cultural?  

Eu queria ter um perfil delas.  Pelo gráfico mostrado, percebemos 

que as entidades já caíram na real, porque em 1999 houve uma 

grande incidência. 

 

LUCINDA ROCHA - Foram 128 ao todo, e 9 deferidos. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Mas de setembro a dezembro houve uma 

maior incidência do que no ano de 2000. Observamos que mês a mês 

muito pouco entrou. 

Como perguntar não ofende, eu queria saber quem são 

essas entidades. 

A segunda observação.  Dr. Quadra, eu gostaria de ter 

uma cópia do seu gráfico das entidades de utilidade pública por 

situação:   assistência social, creche etc.  Não precisa ser 

agora. 

Perguntar não ofende, então eu gostaria de saber o 

seguinte:   está sendo dada a ênfase necessária?  O pessoal do 

Comunidade Solidária − especialmente o idealizador da Oscip, que no 

período do lançamento da Oscip foi vedete de jornal, televisão, 

rádio, conselhos, congresso, ministérios, inclusive esteve aqui no 

CNAS apresentando a proposta − está desenvolvendo o mesmo trabalho 

feito para aprovação dessa lei para resolver essa situação? Está 

sendo feito por essas pessoas, ou por essa pessoa, o devido 

acompanhamento no Ministério da Justiça e até mesmo junto às 
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entidades que milagrosamente, pelo que foi dito aqui, conseguiram 

a utilidade? 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Como representante da 

sociedade civil, de uma organização não-governamental, tenho 

algumas preocupações.  Quero chamar os colegas do CNAS para uma 

reflexão.  Para se qualificar na Oscip há algumas exigências 

diferenciadas e contrárias às exigências estatutárias feitas pelo 

CNAS:  diretoria não-remunerada e outras.  Agora, o que me 

preocupa nessa caixa de surpresas que é a Esplanada dos 

Ministérios e a Praça dos Três Poderes é que surja, entre a 

documentação exigida pelos diversos ministérios para formular 

convênios com as organizações não-governamentais, a exigência de 

certificado de Oscip, e pararem de exigir o atestado de registro 

ou CEFF no CNAS.  O que acontece com as entidades que têm o CEFF e 

o atestado de registro?  Elas vão ficar fora.  E essas são a 

minoria. 

Por outro lado, para as entidades se qualificarem na 

Oscip, o que vai ferir as exigências estatutárias no CNAS, vão 

perder as isenções da quota patronal do INSS.  Aí a entidade não 

sabe se fica lá ou se fica aqui. 

O que me preocupa é que isso é um estímulo à 

ilegalidade.   O que vai acontecer?  Uma entidade se qualifica lá 

e muda seu estatuto.  Depois, na hora de reformar seu CEFF, vem 

aqui e muda o estatuto, ou vai começar a aparecer entidade com 

dois estatutos:   um estatuto para Oscip e um estatuto para o 
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CNAS.   Ou vai começar a criar uma entidade dentro de outra 

entidade. 

Chamo a atenção para isso, porque são questões que 

podem surgir. E aí, o que vai acontecer? É o próprio Governo 

forçando a organização não-governamental a ser ilegal, porque 

esferas diferentes do Governo começam a exigir coisas diferentes 

das entidades e não se sabe para que nem por quê.  E nós, que 

somos representantes das organizações não-governamentais, vamos 

começar a não saber onde ficar:   lá ou cá? 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Mas não é todo o Governo, não 

é? 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - É o Ministério da 

Previdência, os Ministérios da Educação e o da Justiça, que fazem 

parte do Governo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Mas não é todo o governo que 

está incentivando a ilegalidade. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Presidente, aí já é uma 

questão da base do governo, é outra coisa. 

Chamo a atenção do CNAS para o que eu falei.  Ao formar 

esse grupo de trabalho, o Conselho Nacional de Assistência Social  

vai ter de tomar uma certa postura.   Na semana que vem, vou levar 

essa preocupação para o Conselho dos Portadores de Deficiência, 

porque lá estão os representantes das ONGs de portadores de 
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deficiência, e nós não sabemos onde ficamos.  Isso me preocupa 

muito e creio que estimula a ilegalidade. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Parabenizo o Dr. Quadra e a 

Dra. Carolinda.   

Eu gostaria de saber quem são as 74 entidades, para  

termos uma idéia.  De 434, apenas 74 conseguiram ter o pedido 

deferido, é precioso conhecer esse perfil. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Passo a palavra à 

Dra. Carolinda para dar as respostas.  Será feita cópia da relação 

das entidades para ser distribuída para todos. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Com relação a que lei essas 

entidades vão se adequar ou não, ela tem que escolher.  Essa é uma 

escolha da instituição.   O que eu tenho sempre orientado essas 

instituições é o seguinte:   hoje, a instituição, para adquirir 

registro no CNAS, tem de ter 1 ano de funcionamento; para o 

certificado, 3 anos.  A utilidade pública, 3 anos.  Ou seja, as 

instituições recém-criadas, que ainda não têm 1 ano de existência 

legal, de registro de seu estatuto, só vão se adequar com relação 

a esses três documentos na lei da Oscip, porque esta não 

estabeleceu prazo. 

Sobre o exemplo de como conseguir termo de parceria, é 

difícil falar, porque você mesma disse:  ainda não há termo de 

parceria.  O termo de parceria é feito de acordo com o que está na 

lei:  vai aplicar o 8.666 e tudo o mais. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - A senhora disse que ainda não 

tem nenhuma com parceria. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Que eu saiba, até ontem não 

tinha.   

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Vou dar uma idéia de um 

termo de parceria. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O senhor falou em partido 

político.  Partido político pode fazer parceria?  (Risos.) 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Não sei, ainda não pensei 

no caso. 

Eu vou dar um exemplo:  vamos considerar que um 

determinado prefeito queira fazer assistência à infância no seu 

âmbito de trabalho.  Ele faz um edital dizendo que precisa de uma 

instituição que faça o plano de atendimento às crianças;  que as 

crianças não podem ficar na rua, tem que fazer dessa forma assim, 

e tem de ficar com a criança até que ela chegue aos 14 anos.  As 

instituições que são Oscip vão se candidatar.  Participam de um 

processo de licitação.  Cada um faz o seu projeto.  Eu, por 

exemplo, faço o projeto de pegar crianças e colocar uns na creche 

e outros no futebol de salão, outros eu boto na escolinha de 

música.  Enfim, cada um diz o que pretende fazer.  O governo 

analisa aquilo tudo e vê qual a instituição que oferece a melhor 



 152 de 161 

idéia que o prefeito pretendeu.   E faz um termo de parceria com 

essa instituição e as demais ficam de fora. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - As filantrópicas ficam de 

fora. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Essa instituição que fez o 

termo de parceria com o governo vai ter de se aparelhar para 

atender aquilo tudo.  Então, ela vai ter de fazer um contrato de 

parceria com o governo, onde existem pessoas dela e do governo, 

que formam uma comissão.  Essa comissão vai estabelecer um plano, 

um prazo, a saída dos recursos, o andamento do projeto, até o fim. 

É assim que tem de funcionar. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E como ficariam as 

instituições que estão trabalhando nesse município? 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Para atender a gestantes, 

poderia ser um outro projeto; para atender aos mais velhos, outro 

projeto;  um projeto científico, de pesquisa, para ver o que está 

acontecendo, porque as crianças estão morrendo muito cedo etc.  

Cada instituição vai ter de se especializar, evidentemente, para 

poder ganhar. 

Eu entendo assim. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Permita-me um aparte. 
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Vamos supor que o Governador de Minas Gerais solte um 

edital de licitação para desenvolver um programa de atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência.  As Oscips se candidatam.  Que 

acontece?  As Apaes, as Pestalozzis, as entidades de cegos 

registradas no CNAS, ficam todas de fora e fecham suas portas. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Vão ficar de fora.   No termo de 

parceria, vão ficar de fora.  Só vai firmar termo de parceria quem 

for qualificado como Oscip.   A legislação diz isso. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Elas podem se credenciar 

como Oscip e em 30 dias se credenciam, que é o prazo que a lei nos 

dá.  Em 30 dias é feito o credenciamento e elas se habilitam 

também. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - E perdem o benefício da 

isenção da quota patronal do INSS. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Aí é outra coisa.  Aí eu 

não sei o que vai acontecer. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Existe uma confusão muito grande 

no sentido de que a entidade que for qualificada como Oscip vai 

perder o CNAS.   Ela não perde o CNAS, porque ela não vai 

remunerar diretoria.  A lei fala em possibilidade de remunerar 

diretoria, não falou que a instituição tem de remunerar a 
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diretoria.  Até porque, se ela remunerar a diretoria, ela vai ter 

problema na Receita. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Mas não exige que esteja no 

estatuto? 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Não exige, não.  A lei fala em 

possibilidade.   Não vamos fazer confusão.  A lei fala em 

possibilidade, repito.  A lei fala em possibilidade, mas eu 

arrisco dizer que 5% das nossas instituições que estão 

qualificadas estão remunerando diretoria.  O restante não remunera 

diretoria, porque vai ter problema com a Receita Federal.   A 

Constituição diz que as instituições sem fins lucrativos são 

imunes.  Mas existe uma lei da Receita Federal que diz que para 

ser imune a instituição não pode remunerar a diretoria.  Então, as 

instituições não podem remunerar a diretoria.  Está aí a 

dificuldade do Ministério da Justiça e o nosso grande trabalho.  

Quando se mexe no estatuto, não pode remunerar a diretoria.   E 

onde já se viu uma entidade de assistência social remunerar 

diretoria?  Não vai remunerar.   E vão conseguir Oscip, a mesma 

coisa. 

Hoje, as instituições estão reformulando estatuto, mas 

de todos os que foram reformulados nenhum vai perder utilidade 

pública.  Na utilidade pública também não pode remunerar 

diretoria.  Essa é uma das primeiras exigências da utilidade 

pública.  Se remunerar, é cassada na hora.   
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A preocupação da Divisão de Qualificação é instruir 

essas instituições:   deixe como está no seu estatuto a parte de 

remuneração, não remunera, sob qualquer forma, seus dirigentes, 

etc. etc.   

Em relação ao patrimônio, tenho orientado as 

instituições que têm CNAS que deixem destinado ao CNAS, e destinar 

também as qualificadas.  Eu tive essa preocupação e assumi uma 

responsabilidade junto com a Coordenação para que isso ficasse.   

Nós não tivemos respaldo.  Eu queria ter sentado à mesa com o CNAS 

para acharmos uma forma melhor de colocar isso.  Como não me deram 

esse espaço, o Comunidade Solidária ficou de ajeitar isso e não 

fez, não houve condições.  Tirem da cabeça, é uma das dificuldades 

que encontramos e em todas as palestras a discussão é essa. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Foi excelente a 

explicação da Carolinda.  Acho que isso responde às cinco 

primeiras perguntas. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Todas as instituições que estão 

funcionando hoje são declaradas de utilidade pública e têm 

certificado de entidades de fins filantrópicos e elas estão 

sobrevivendo desse convênio.  O Governo não vai, após liberar um 

termo de parceria, acabar com os convênios.  Agora, pela 

legislação, eu entendo que para fazer termo de parceria ela tem de 

ser qualificada como Oscip, porque a lei já veio definindo toda a 

situação.  E o objetivo da lei é esse:   fazer termo de parceria.  

Então, se a entidade não for qualificada como Oscip, não vai fazer 
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termo de parceria, porque o objetivo da lei é esse.  Agora, pode 

fazer o convênio, aquele convênio. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Estamos fazendo uma pequena 

confusão com a modalidade de termo de parceria.  Ninguém está 

dizendo que as outras não podem receber recursos.  Só não vão 

poder receber nessa modalidade.  O art. 23 do Decreto nº 3.100 diz 

claramente como deve ser feito esse processo.  Lá ventila a 

possibilidade de concurso de projetos para atender parceria. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Mas fala também em “poderá”.  Não 

vai ser só pelo concurso de projetos. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Mas a modalidade de parceria 

entra só com as Oscips.  Para as outras, há outras modalidades de 

convênios.  Agora, com relação à possibilidade de ficar com dois 

registros, você está sugerindo que possa ficar com o mesmo, não 

remunerar a diretoria, mas isso só pode até março do ano que vim, 

porque o art. 18 da lei estabelece que só pode fazer se... 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Ela tem de optar.  Mas está sendo 

ventilada a possibilidade de prorrogação.  Por isso que estou 

dizendo para essas instituições não se qualificarem agora, e 

aguardarem.   Veja bem, você se qualifica em dezembro e no mês de 

março tem de optar?  Vai ter de fazer uma reforma estatutária e 

qualificar em dezembro e em março tem de definir sua situação:  ou 

fica com Oscip ou fica com filantropia.   Não tem graça, tem? 
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CHARLES ROBERTO PRANKE - E no que se refere ao grande 

problema no quadro avaliativo  − e eu ousaria mostrar alguns 

aspectos  sobre por que tão poucos credenciamentos, e é claro que 

ainda tem as questões burocráticas − é porque não há crédito e a 

possibilidade concreta de ter acesso aos recursos do poder 

público. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - E eu já disse no início da minha 

exposição:  o objetivo não foi cumprido até agora.  A lei ainda 

não tem credibilidade. 

Fui em uma reunião que deu origem ao seminário.  Depois 

dessa reunião foi divulgada uma notinha e eu fiquei preocupada, 

porque sou funcionária pública e aquilo poderia me trazer algum 

dano.   Nessa reunião eu disse que, por esse fato de ser por meio 

de concurso, eu temia que as nossas instituições  − que eu 

classifiquei de pobres − pobres iriam ficar de fora, porque se for 

por meio de projeto, se tiver uma estrutura boa faz um bom 

projeto.  Às vezes não tem um trabalho tão bom quanto o meu, mas 

como a minha estrutura é pequena, não tenho recursos para fazer um 

excelente projeto, ele ganha de mim e eu fico de fora.  Eu tive 

essa preocupação.  Não pensem os senhores que estou errada.   Não 

mudei de idéia até hoje, eu tenho essa preocupação, e é o que vai 

acontecer.  Pode não acontecer, mas depende.  Agora, a 

possibilidade de acontecer é bem maior. 
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TÂNIA MARA GARIB - Antes de fazer a minha pergunta, eu 

tinha dito:  perguntar não ofende.  Depois de todo o circo que foi 

armado para promulgação dessa lei, após a lei ser sancionada, que 

contribuição, os senhores que estão mais envolvidos com o trabalho 

da qualificação e acompanhamento, estão recebendo das pessoas que 

lançaram esse grande prêmio Nobel na época? 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Com certeza o Dr. Quadra 

responderia melhor essa pergunta que eu, porque ele é da 

Coordenação e a Divisão de Oscips está ligada a ele. 

Quando se falou em montarmos um grupo de trabalho, 

seria o Dr. Quadra a pessoa indicada para participar dele. 

 

FRANCISCO RODRIGUES QUADRA - Só que eu não tenho o que 

dizer, porque até agora não tomei conhecimento de alguma atitude 

no sentido de implementar esse grupo. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Foram concluídas 

todas as perguntas e vou passar a palavra aos nossos convidados 

para suas considerações finais. 

Com a palavra o Dr. Quadra. 

 

FRANCISCO FERNANDES QUADRA - Antes de mais nada, eu 

gostaria de agradecer por essa oportunidade de vir aqui conversar 

com os senhores.  Não sei se consegui atingir o que os senhores 

esperavam.  O fato é que eu evidenciei pontos que são polêmicos e 

que temos que cuidar deles.  Se não mostrarmos os buracos do 
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queijo, nunca conseguiremos resolver os problemas.  Não valeria a 

pena eu chegar aqui e dizer que está tudo bonitinho, porque não 

está.   Temos problemas e precisamos de soluções para eles.  

Quanto à resolução desses problemas, muito nos ajudaria se 

pudéssemos trabalhar esses assuntos em conjunto.  Afinal de 

contas, temos uma mesma finalidade, uma mesma missão:   cuidar do 

nosso povo.   Temos de cuidar do nosso povo e o que o governo 

pretende é isso.  Se quisermos ser governo atuante, temos de fazer 

isso. Agora, essas leis precisam ter parâmetros e não temos 

parâmetros para atuar.  E fica difícil trabalhar assim, porque 

fica ao sabor daquele que está exercendo o cargo.  E não deve ser 

assim.  Precisa ser padronizado para que mudança de pessoa não 

atrapalhe em nada o funcionamento das instituições. 

Muito obrigado a todos.  Lá no Ministério da Justiça 

estamos a disposição dos senhores. 

 

CAROLINDA RODRIGUES - Eu gostaria de agradecer o 

convite e a oportunidade, porque esses encontros são riquíssimos 

para nós, que trabalhamos e gostamos dessa área.   Eu sou 

apaixonada por essa área, infelizmente não sou assistente social, 

mas por ironia do destino, porque não saí desse setor por gostar 

dessa área.  Esses encontros são de grande valia para todos nós. 

Peço aos Conselheiros uma presença maior na discussão, 

principalmente no sentido dessa mudança desse tempo que a lei 

exige, esse período de convivência, para que ele seja prorrogado, 

porque há necessidade disso.  Estou vendo os meses passarem e não 

estou vendo muitas providências serem tomadas.  Fico preocupada 
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porque pode chegar março e ainda não ter sido resolvido o 

problema.   Mas as instituições nem têm como optar, porque os 

objetivos não foram atingidos.  Como já temos um número bastante 

significativo qualificado, há essa preocupação da minha parte em 

relação às entidades de assistência social. 

Sei que os senhores são pessoas empenhadas no seu 

trabalho.  Mas muitas vezes na análise de processos há um sentido 

de punição.  O terceiro setor precisa desse crescimento, senão a 

assistência social, a educação e a cultura irão água abaixo.  É 

através dos senhores, da comunidade, de nós que estamos sentados 

atrás de uma mesa, que podemos propor essa mudança, vestir a 

camisa desse povo.  Hoje, a situação dessas instituições é crucial 

e os senhores e nós temos conhecimento disso. 

Esse é o meu recado. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Agradecemos a 

participação dos nossos convidados, com palestras profícuas. Nós, 

no CNAS, demos mais um passo no sentido de conhecer as outras 

organizações governamentais que trabalham direta ou indiretamente 

em prol da assistência social. 

Em seqüência, vamos dar prosseguimento à nossa pauta, 

passando a palavra ao Secretário-Executivo, para falar sobre o 

Sicnas. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Tenho uma questão de ordem.  

Como o assunto que vai ser tratado é muito importante e já 

estamos, no final da tarde, todos cansados, sugiro que o 
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Secretário-Executivo não faça essa exposição hoje, porque isso 

demandaria muito tempo e a Ana também iria apresentar a parte que 

lhe coube fazer.   Assim, proponho que seja ponto de pauta para a 

próxima reunião o Sicnas. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação a 

proposta da conselheira Fátima.   (Pausa.) 

Está aprovada.  O tema sobre o Sicnas será apresentado 

na reunião de dezembro. 

 

HÉLIO DE CARVALHO MATOS - Estaremos em reuniões 

permanentes com a Dataprev a partir de amanhã.  A Dataprev falhou 

conosco em dois meses na atualização do sistema.  A Dataprev 

recomeça a trabalhar conosco a partir de amanhã e em dezembro já 

teremos coisas concretas para apresentar aos Conselheiros. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Eu sugeriria que na próxima 

reunião, a 75ª  − número especial, que não pode passar em branco −, 

o Presidente oferecesse um almoço de confraternização, até porque 

já estará próximo do Natal. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Nós já tínhamos acertado isso.  

Só que não será almoço, vai ser jantar. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Nada mais havendo 

a tratar, comunico que as próximas reuniões serão realizadas  nos 

dias 11 e 12 de dezembro, e declaro encerrada a reunião. 


