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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

DATA: 25 de junho de 1998 

HORÁRIO: 8h30min 

LOCAL: Sala de reuniões do 9º Andar do Edifício-sede do Ministério da Previdência e Assistência 

Social. 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Bom dia, Conselheiros.  

Havendo quorum, vamos dar início à 51ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

Temos uma série de questões para tratar hoje.  A pauta foi distribuída aos 

Conselheiros.  Esse material que está aqui anexo corresponde aos temas que estão indicados na 

pauta.   A pauta, que se encontra à página 2, contém dez tópicos.    

Eu gostaria que os Conselheiros se manifestassem sobre a pauta, porque 

vamos colocá-la em discussão para aprovação. 

A Conselheira Fátima tem alguma sugestão? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu teria dois acréscimos a 

fazer na pauta.   Um pode ser nos Informes, mas o outro precisaria de discussão.  Um assunto é 

a representação do Conselho Nacional de Assistência Social no Conselho Nacional de 
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Seguridade Social e o outro seria o VI Congresso Nacional de Serviço Social, que vai ser 

realizado no mês de julho.  Esta é a última reunião antes do congresso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Congresso de quê? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Congresso Nacional de 

Assistentes Sociais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quem promove esse congresso, 

Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – O Conselho Federal de Serviço 

Social – CFESS. 

 

MARIA DO CARMO MENICUCCI – Onde vai ser? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Em Goiânia. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual a data, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – De 20 a 25 de julho. 

Isso pode ser discutido também com a questão do planejamento das discussões 

que serão feitas para a promoção de programas de capacitação de Conselheiros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Poderia ser junto com a Comissão de 

Política. 

Todos os dois tópicos? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Não, só esse da capacitação 

de Conselheiros. 

As discussões sobre o Congresso e o CNSS devem ser individualizadas.  A 

capacitação de Conselheiros já foi discutida pela Comissão de Política e pode entrar aí, mas os 

outros dois pontos são independentes.  

 

MARIA DO CARMO MENICUCCI – Eu quero informar sobre a 

representatividade dos Estados no CNAS a partir de agora.  Poderia ser nos Informes. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Representante dos Estados no CNAS. 

Isso seria na parte de Informes, Conselheira? 

 

MARIA DO CARMO MENICUCCI – Sim. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Eu queria incluir na pauta uma discussão 

sobre o programa de revitalização da rede prestadora de serviço de assistência social na parte 

dos portadores de deficiência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Revitalização da rede para pessoas 

portadoras de deficiência. 

Essa sua proposta, Conselheira, seria um outro ponto de pauta ou estaria dentro 

de algum já existente?  Poderíamos incluir no referente à Comissão de Normas? 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Eu tenho a impressão de que deve ser 

incluído como um ponto de pauta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ponto de pauta. 
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Então, teríamos a sugestão de três novos pontos de pauta: representação do 

CNAS no CNSS, que seria o décimo ponto, Congresso Nacional de Assistentes Sociais, nos 

Informes. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Sim, mas eu tenho propostas 

de participação do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos colocá-lo como ponto de pauta. 

Será o décimo primeiro. 

Revitalização da rede, décimo segundo ponto, e representante dos Estados no 

CNAS seria nos Informes. Os Informes seriam o décimo terceiro ponto da pauta.  Ainda dentro do 

item 7 haveria a discussão sobre a capacitação dos Conselheiros.   

Inicialmente eu gostaria de dizer ao Conselheiro Geraldo que infelizmente, para 

a reunião de hoje, não temos o texto da pauta da reunião em braile, porque o Ministério da 

Justiça, que tem a máquina de conversão, não pôde nos ajudar.  O Sr. Secretário está me 

informando que para a próxima reunião vamos contratar esse serviço para fazer o texto em braile. 

Teríamos também a alternativa de comprar essa máquina, mas o Sr. Secretário está informando 

que é mais fácil terceirizar esse serviço. 

 

LUIZ GERALDO DE MATTOS - Eu gostaria inclusive de fazer uma sugestão.  A 

Associação de Deficientes Visuais de Brasília teria condição de fazer um convênio para o 

fornecimento do material em braile.  Realmente isso me deixa muito limitado, tanto na Comissão 

de Normas quanto aqui.  Alguma coisa que for mais extensa, como esse livro sobre a nova 

concepção  de portadores de deficiência, se tivesse em disquete já facilitaria, porque eu levaria e 

colocaria no computador. Hoje os computadores têm sintetizadores de voz e dão a possibilidade 

de ouvir o texto pelas madrugadas, quando temos o horário da meia-noite às seis para fazer 

alguma coisa. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Dra. Deusina, que distribuiu esse 

material, poderia depois nos informar se existe o texto em disquete para passarmos ao 

Conselheiro de forma que ele exercite essa disponibilidade de horário.   

 

LUIZ GERALDO DE MATTOS - Obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com esses acréscimos que foram 

sugeridos, eu gostaria de colocar em discussão a pauta da reunião de hoje. Os Conselheiros que 

estiverem de acordo com a pauta e com os acréscimos que foram indicados permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

Está aprovada a pauta.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Estou aprovando a pauta 

apenas pela confiança nas pessoas que a fizeram, mas não a recebi com antecedência. Eu estou 

recebendo hoje.  Portanto, com muito pouco tempo hábil para ler. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A pauta foi enviada para todos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A pauta, sim.  Estou falando da 

ata.  Desculpem-me.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com essa periodicidade mensal das 

nossas reuniões, realmente temos de fazer um esforço grande. A ata, em geral, é entregue com 

uma certa antecedência para nós. Não sei exatamente quando foi entregue a transcrição e a ata 

para nós. Ela já foi feita dentro do espírito da última reunião.  Resolvemos fazer uma ata mais 

executiva.  Então, a leitura é mais rápida. De qualquer forma, para mandar a ata, dependemos 

que os nossos assessores, nas gravações, façam esse trabalho com a antecedência necessária. 

Está me lembrando aqui o Secretário que essa versão simplificada da ata tem 

exatamente a finalidade de permitir uma leitura rápida e mais fácil por parte dos Conselheiros.  
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Esse procedimento também está em discussão, porque temos a transcrição integral das reuniões.  

Ela está sempre disponível. Parece-me que tratamos desse sistema na última reunião, ou seja, 

fazer um texto executivo para uma leitura mais simplificada.  Se não me engano, falamos sobre 

isso. 

Conselheiro José Carlos com a palavra. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Vou voltar a insistir em um assunto que 

tratamos na última reunião: a possibilidade de termos uma tecnologia mais rápida e disponível 

pela Internet e por disquete.  De novo havíamos pedido. Tenho certeza de que vocês não usaram 

máquina de datilografia para fazer nenhum dos textos aqui. Todos foram feitos em computador.  

Para colocar isso em disquete é muito mais simples.   

Ontem estávamos discutindo na Comissão de Finanças a colocação de uma 

home page do CNAS na Internet. Tudo isso facilitará demais a nossa vida, porque é on-line.  A 

partir do momento em que a pessoa está digitando já estamos recebendo nos nossos 

computadores. Volto a insistir nisso.  A tecnologia é a mais barata, a mais eficiência, a mais 

rápida e desobriga-nos a estar com esse monte de papel. Já não há mais prateleira na minha 

instituição para colocar tanto papel. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Essa sugestão do Conselheiro José 

Carlos, na última reunião, foi muito bem acolhida.  Eu acho que todos nós estamos interessados 

na utilização dessa tecnologia.  Vou solicitar ao Secretário-Executivo que tome as providências 

para verificar o que representa para nós termos uma home page.  

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  – Bom dia para todos.   

Eu gostaria de informar que até o final do mês de julho o CNAS vai se mudar 

para o anexo do Ministério. Nas atuais instalações, Ed. Darcy Ribeiro, temos apenas um ponto de 

Internet, acessando via telefone, com muita lentidão.  Aqui no anexo, em quase todas as salas, 

vamos ter acesso à Internet.    
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Então, a partir dessa mudança poderemos efetivar isso com a maior rapidez.  

Acho que o José Carlos está certo.  Esse intercâmbio é facilitado via computador.  Então, a partir 

do final de julho já estaremos aqui no prédio do Ministério e isso vai ficar mais fácil. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não obstante isso, Gilson, quero deixar 

registrado que o trabalho feito pela Secretaria é ótimo.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, já aproveitamos para divulgar a 

informação de que estaremos saindo daquele prédio e vindo para esse conjunto aqui do 

Ministério, no anexo. Até o final do mês de julho deveremos estar aqui.   

De fato, nessa região temos a REMAC, que é a rede de computadores que 

estão todos integrados. A Esplanada dos Ministérios tem uma facilidade muito grande nesse tipo 

de recurso que estamos querendo utilizar.  

Já temos a pauta com as observações feitas pelos Conselheiros.  Então, vamos 

partir para o item 1 da pauta.   

A propósito da observação que foi feita pela Conselheira Fátima sobre a 

composição da ata, eu até consultaria os Conselheiros se existe alguma sugestão.  A ata 

normalmente é composta em função das reuniões anteriores, do que foi decidido nas reuniões 

anteriores.  Esta ata aqui reflete exatamente isso, Conselheiros.  Não há aqui nenhuma tentativa 

de introdução ou alteração de nada.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu já pedi desculpas, eu 

confundi a pauta com a ata. Eu estava lendo no momento e confundi pauta com ata.  Quanto à 

pauta eu só teria aqueles acréscimos a fazer.  A minha observação foi quanto à ata.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A ata ainda não estava em discussão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Por isso eu me desculpei. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O primeiro assunto é a aprovação da Ata 

da 50ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de maio de 1998.   

Nesta ata, ficou para decidirmos o tempo de intervenção de cada Conselheiro 

nos seus pronunciamentos aqui na reunião. É um ponto muito importante, porque trata da 

agilização das reuniões e deve ser também aprovado aqui hoje.  Tínhamos ficado com duas 

alternativas: três minutos e cinco minutos.  Não pudemos votar isso na reunião anterior porque 

não havia quorum na hora dessa decisão.  Então, além da aprovação da ata, vamos também 

deliberar a respeito do tempo de intervenção rotineiro.  Cada um tem esse tempo para falar, a 

menos que seja para fazer uma exposição mais prolongada sobre algum tema.  Hoje, por 

exemplo, vamos ter uma exposição do IPEA.  Seria para facilitar o andamento das reuniões. 

Está em discussão a Ata da 50º Reunião que se encontra à página 19. 

Essa questão que eu mencionei dos três ou cinco minutos encontra-se à página 

18 do relatório. Há dois números: o número da página da ata e o número da página do relatório.  

Consta da página 18 o seguinte: “Foram apresentadas duas propostas: prazo de cinco minutos e 

de três minutos.  Não havendo quorum para deliberação, que esse assunto constasse como 

primeiro ponto para decisão.” Então, juntamente com a aprovação da ata, vamos discutir e 

aprovar esse assunto. 

Está em discussão a ata. 

Conselheira  Dora com a palavra. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO – Na página 6, fala-se da 

composição do Conselho: primeiro titular, primeiro suplente; primeiro titular, primeiro suplente. Eu 

já havia me manifestado a respeito disso.  Deveria ser: categoria tal, titulares e os suplentes logo 

abaixo, e não primeiro titular, primeiro suplente, segundo titular, segundo suplente.  Fica meio 

complicado.  Os suplentes são suplentes de determinada categoria já definida. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Dora, isso tem uma 

característica importante. Se o primeiro titular vai faltar, o suplente dele já sabe quem é e será 
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convocado imediatamente.  Aí não fica aquela história: quem convoca, como convoca etc.  Isso 

foi feito exatamente para facilitar.   

Por exemplo, hoje a primeira titular dos prestadores de serviço, a ABONG, não 

está presente.  A primeira suplente é você.  Hoje você está como titular. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Sim, estou como titular, mas 

não precisa ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Entendi que a Conselheira Dora não está 

muito de acordo que entre os três titulares exista primeiro, segundo e terceiro. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Não é que eu não esteja de 

acordo, mas considero mais prático não falar isso do que ficar nominando primeiro, segundo e 

terceiro.  Coloca-se mais uma coisa para ficar discutindo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira Fátima estava lembrando 

que a classificação de primeiro, segundo e terceiro foi pela votação. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Tudo bem, não estou 

discutindo o mérito disso.  Acho que é mais prático. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual a sua sugestão, Conselheira? 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Titulares e suplentes por 

categoria.  São três titulares e são três suplentes; três titulares e três suplentes. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira Fátima lembrou bem que 

há uma classificação em relação ao número de votos obtidos.  Acho que isso não diminui em 

nada os Conselheiros.   
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DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Na página 12, quando trata 

das Comissões, fala dos titulares e não põe os suplentes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Realmente aí só tem os Ministérios. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Tem os representantes 

governamentais e as entidades, mas não tem os suplentes dos não-governamentais. Os 

suplentes não-governamentais são distintos dos titulares.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Nas Comissões teremos também 

suplentes dos respectivos titulares. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Deveria ser mencionado o 

nome das entidades suplentes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas esses suplentes aqui não são os 

próprios suplentes dos titulares? 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - São.  Justamente por isso eles 

devem ser mencionados porque não são do mesmo órgão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos promover esse acréscimo 

sugerido pela Conselheira Dora no sentido de que se inclua os representantes suplentes dos 

titulares em cada uma das Comissões Temáticas.  

Mais alguma observação? 

 

IRMÃ TEREZA – Página 6. Onde está dito 16, é necessário colocar um 8: 

Ordem de Serviço nº 168. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ordem de Serviço n.º 168 do INSS. 

Atendendo às sugestões, faremos as correções que foram mencionadas.  

Vou colocar em discussão a ata da reunião e, em seguida, vamos discutir a 

questão dos cinco minutos ou dos três minutos, para votarmos.   

Em discussão a ata.  (Pausa.) 

Em votação a ata.   

Aqueles que estiverem de acordo com a ata, com as modificações realizadas, 

permaneçam como estão. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu teria uma conseqüência da reunião 

anterior.   

Havia uma solicitação minha no sentido de que fossem encaminhadas aos 

novos Conselheiros os pressupostos legais que regem as nossas atividades. Não sei se isso foi 

encaminhado. Eu, pelo menos, não recebi.  Seriam decretos, portarias e resoluções do CNAS. 

Eu, particularmente, não recebi. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu pedi que fosse incluído aquele kit 

nesse material.  Não sei se o Conselheiro teve oportunidade de verificar, mas foi uma das minhas 

preocupações no primeiro dia.  Refiro-me a essa pasta vermelha.   

Estamos distribuindo para os senhores algumas coisas que não foram 

encaminhadas. A primeira é o Regimento Interno que foi aprovado nessa ata.  É a Resolução n.º 

80, publicada no Diário Oficial.  Está na segunda página desse material que está sendo entregue. 

Esse é o nosso Regimento Interno, a versão final aprovada e publicada no Diário Oficial, da 

União, no dia 2 de junho de 1998, logo depois da nossa reunião, que foi no dia 26 de maio.  

Também estamos entregando a Resolução n.º 77, contendo a composição das Comissões 

Temáticas – Comissão de Política, Comissão de Normas e Comissão de Financiamento. São as 

Resoluções nºs 77, 78 e 79. A Resolução n.º 80 é a do Regimento Interno.  Isso completa as 

informações. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu só queria levantar uma 

coisa, de forma fraterna para o nosso Secretário-Executivo.  

Eu já sei que ele lê sistematicamente o Diário Oficial, coisa salutar, mas nem 

todos os Conselheiros lêem por uma série de motivos, até por mais difícil acesso. Então, seria 

interessante que todas as questões relativas à Assistência Social, como, por exemplo, 

modificações da Lei Orgânica - talvez o José Carlos esteja se referindo a isso – fossem 

distribuídas para este Conselho poder ter noção do que já foi modificado.   

Então, que se trouxesse também para essas reuniões esse tipo de informação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está feita a sugestão. 

Em discussão a ata.   

Em votação. 

Está aprovada a ata. 

Vamos discutir o tempo de intervenção dos Conselheiros: cinco ou três minutos. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu acho que não podemos 

engessar muito a reunião do CNAS, mas, também, com a pauta de um dia só, não podemos 

deixá-la correr solta. 

Eu até estaria propondo que fosse melhor estabelecermos um tempo quando 

começarmos a discutir um assunto. Dentro desse tempo, saberíamos como nos colocar e 

poderíamos tentar conseguir objetividade dos nossos Conselheiros. Se isso não ocorrer, 

partiríamos para uma medida mais drástica que seria marcar tempo.  Em reunião de quatro ou 

cinco mil pessoas, que temos participado, isso é necessário, mas não em uma reunião de vinte, 

vinte e poucos Conselheiros que vieram aqui discutir com o intuito de tentar fazer avançar a 

assistência social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual a sua sugestão? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Que se marque tempo para 

que tudo seja contemplado inclusive.  Sabemos que em determinado horário alguns Conselheiros 

já começam a sair para viajarem. Então, esvazia-se a reunião, inviabilizando que questões 

importantes sejam deliberadas.  

ProponHo que se estabeleça um teto para a reunião e que dentro desse teto 

ninguém saia, especialmente a sociedade civil, que veio para cá com passagens e diárias.  

Vieram para esse trabalho e acabou.  Isso é uma verdade. Os Conselheiros do Governo têm 

suplentes. Quando um não estiver, que o outro esteja presente para dar quorum.   

Só se as reuniões continuarem sem objetividade é que devemos partir para essa 

questão.  Às vezes temos um minuto, mas queremos falar um pouco mais.  Então, que não se 

estabeleça um teto rigorosamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Sônia. 

 

SÔNIA MARIA R. MOREIRA - Sou totalmente contrária. Temos de estabelecer 

um teto exatamente devido a essa objetividade que você está propondo.  As pessoas, às vezes, 

podem ser mais objetivas ou não.  Geralmente temos visto aqui que algumas pessoas se 

pronunciam muitas vezes, porque gostam de se colocar e é um direito, mas elas não conseguem 

ser objetivas. Isso é do ser humano mesmo. 

Por exemplo, comparando com o que você falou agora, eu teria dito em uma 

frase, porque é o meu jeito de falar.  Eu falo menos e você, por exemplo, expõe, depois volta, 

repete. Cada pessoa fala de um jeito.  A questão de minutos é uma forma de se organizar a 

reunião.  

Também penso diferente na questão de engessar.  Essa proposta que você fez 

de segurar todo mundo aqui engessa muito mais as pessoas.  Temos de aprender a nos policiar, 

a evitar repetição, sendo objetivos nas nossas colocações justamente porque somos vinte 

Conselheiros.  Todos têm que ter a oportunidade de falar e não alguns que, com discursos muito 

comprido e, às vezes, repetitivos, tomam tempo dos outros. O teto é necessário.  
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Essa organização é necessária e existe em todos os lugares da nossa vida. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira Ângela pediu a palavra. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu gostaria de apresentar uma proposta.  

Eu acho fundamental que estabeleçamos teto para a fala. Por quê?  Porque temos de aprender a 

nos organizar,  sendo objetivos no raciocínio para que a reunião não acabe enveredando por 

discussões conceituais e existenciais.  Alguns temas realmente nos arrebatam de paixão, são 

interessantes mas acabamos extrapolando o tempo e não cumprindo o compromisso que temos 

aqui, que é o de decidir.   

Em segundo lugar, discordo da Conselheira Sônia, ou seja, que estabelecer um 

tempo para se cumprir a pauta é engessar. Não, é cumprir aquilo que viemos fazer aqui. Por 

exemplo, acho que ninguém tem que tomar avião às três horas da tarde, salvo por algum motivo 

de força maior. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Temos aqui duas posições contraditórias: 

uma, não fixar tempo; outra, fixar.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Estou concordando com a 

posição da Ângela.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos fixar tempo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Vamos fixar tempo, mas 

também o teto para terminar a reunião para que se contemple todos os pontos de pauta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos tratar, em primeiro lugar, da 

questão do tempo.  
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Temos duas posições contrárias.  Parece-me que não há mais, pois a 

Conselheira Fátima retirou.   

Vamos fixar o tempo: três ou cinco minutos para intervenção normal de cada 

um. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Esse tempo é para  toda a reunião ou para 

cada intervenção? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É o tempo de cada uma das 

intervenções. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Daí eu proponho um minuto, dois minutos 

no máximo.    

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu também. Um minuto é uma 

eternidade.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Talvez seja melhor fixarmos um tempo 

para cada um falar; o máximo de tantos minutos, e poderá falar quantas vezes quiser. Senão vai 

ficar complicado.   

A primeira questão é saber quantos minutos. Há proposta do Conselheiro José 

Carlos de que sejam dois minutos.  Isso inclusive vai exigir um cronômetro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Em qualquer reunião de que já 

participei o tempo nunca foi inferior a três minutos. É o tempo mínimo para fazermos um 

raciocínio lógico. Evidentemente, em determinadas questões, pode ser um minuto.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Proposta de dois minutos e de três 

minutos.  Os cinco minutos já foram eliminados, ninguém está defendendo. 
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Temos duas alternativas: dois minutos e três minutos.  

Quem estiver de acordo com o tempo de dois minutos levante a mão.  (Pausa.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Quem vota são os titulares.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Tempo de três minutos.  (Pausa.) 

Ganhou o tempo de dois minutos.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Estavam votando os suplentes 

e os titulares. Proponho que se faça de novo a votação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos repetir a votação com os 

membros titulares.  

Quem concorda com o tempo de dois minutos levante a mão.  (Pausa.) 

Serão dois minutos. 

Fica aprovado o tempo de intervenção, para cada Conselheiro, de dois minutos. 

Fica alterada, portanto, a nossa decisão anterior de cinco ou três minutos, sendo que o 

Conselheiro tem a possibilidade de falar por dois minutos quantas vezes quiser, respeitando 

sempre uma ordem de pronunciamentos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Temos de votar o teto para as 

reuniões a fim de que se esgote a pauta. Senão vamos vir aqui brincar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quanto a essa questão, acho que todos 

vão ser favoráveis. Existe alguém contrário?  (Pausa.) 

Acredito que todos estejam favoráveis a que se discuta a pauta.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Até que horas? 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O horário da reunião é até as 18 horas.  

É de 9 às 12 horas e de 14 às 18 horas. Se a pauta acabar antes, evidentemente vamos embora 

mais cedo. 

Vamos acertar, então, que o teto é o prazo da nossa reunião.   

Conselheiro João Batista com a palavra. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Bom dia, Srs. Conselheiros. 

Eu gostaria de sugerir que a reunião se iniciasse às oito horas, porque a maioria 

dos vôos saem em torno de 18 horas.   A sugestão é de que a reunião terminasse às 17 horas. 

Para quem vem de longe poderia facilitar o deslocamento ao aeroporto. Quem já está em Brasília 

não tem problema. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Eu proponho que, no caso de estarem o titular 

e o suplente presentes, se o titular se retirar, o suplente assume.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estamos convocando os titulares e os 

suplentes para essas reuniões.   

Acho que foi muito bem lembrado pela Conselheira o fato de que, se o titular 

não puder permanecer, poderá acertar com o seu suplente para garantirem quorum na reunião 

durante o prazo de realização. 

Quem estiver de acordo com essa manutenção do horário de nove às dezoito 

horas, com intervalo para almoço, e com essa sugestão que a Conselheira acaba de apresentar, 

que o suplente assuma a posição de titular, permaneça como está.  (Pausa.) 

Está aprovado. 

Com isso, passamos para o segundo ponto da pauta. 

Aprovação das Resoluções nºs 65 a 86. Entre elas está a de constituição das 

Comissões. São as Resoluções n.º 77, 78 e 79.  A Resolução n.º 80, que trata do Regimento 

Interno, já foi aprovada.   

Em discussão as Resoluções nºs 65 a 72, 74 a 79 e 81 a 86. 
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As Resoluções nºs 65 a 72 tratam de deferimentos e indeferimentos de 

processos.  As Resoluções nºs 74 a 76 também.  Agora, as Resoluções nºs 77 a 79 tratam da 

constituição das Comissões e as Resoluções nºs 81 a 86 são também deferimentos e 

indeferimentos de processos. 

Em discussão essas resoluções.   

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Gilson, já houve aprovação dessas 

resoluções?   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Elas são ad referedum.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu queria colocar uma situação que tem 

ocorrido.  Acho que esse aspecto cartorial do CNAS é um pouco complicado, não é muito claro na 

minha cabeça.  Estamos muito distantes dessas instituições.  Estou falando do ponto de vista 

mais geral e metodológico. Temos uma distância considerável das instituições para saber do 

papel que elas estão realizando efetivamente em seus municípios.  

Não haveria possibilidade de se montar um grupo de estudos para verificarmos 

isso? Não sei se isso já foi feito.  A não ser que haja uma legislação específica e possível de ser 

removida, os Conselhos Municipais teriam muito mais condições de estar deferindo esse tipo de 

coisa.  

Não acompanhei essa discussão aqui, mas não acho que sejamos melhores do 

que qualquer Conselheiro Municipal. Eu, pelo menos, não me sinto.  Como existe essa 

descentralização de execução, naturalmente poderíamos pensar na possibilidade de 

descentralização desse tipo de situação. Sinceramente, acho isso muito complicado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro, o art. 18 da Lei Orgânica da 

Assistência Social, sobre as competências do Conselho, estabelece conceder atestado de 

registro e certificado de entidade de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser fixado, 

observado o disposto no art. 9º da lei.   
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Então, é uma competência do Conselho. Não podemos deixar de cumpri-la. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – É uma das mais importantes 

competências deste Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É a competência que transforma o nosso 

Conselho, na realidade, em uma entidade pública. Este não é propriamente um Conselho como 

outro qualquer, porque temos uma atribuição executiva, conferida pela LOAS, que é toda essa 

atividade cartorial. 

Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Ontem, na Comissão de Política, começamos a discutir 

esse assunto. A Conselheira Dolores inclusive colocou que o processo descentralizado e 

participativo efetivamente também tem de ocorrer nesse processo. Embora esse papel seja 

competência do CNAS, o CNAS poderia ter facilitado o seu processo se acatasse algumas 

determinações e alguns atos já realizados pelos Conselhos Municipais e pelos Conselhos 

Estaduais, quando a instituição for de âmbito estadual. Isso valorizaria, e muito, os Conselhos 

Municipais e os Conselhos Estaduais. 

Julgo procedente que se faça um grupo de trabalho para estudar essa questão e 

apresentar uma proposta. Em hipótese alguma, seria retirado o papel do Conselho Nacional, mas 

facilitado o papel do Conselho Nacional. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA BITTENCOURT CUNHA BUENO - Eu gostaria de pedir desculpas 

ao Conselheiro se ele entendeu que estava falando mal do Conselho Municipal. Sou uma das 

primeiras que acha que o Município deveria atestar inclusive a existência da entidade.  Em 

absoluto quero desmerecer os Conselhos Municipais. Nesta semana, levantei o caso com a 

companheira Ângela, porque estamos tentando saber quantos Conselhos Municipais estão 
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funcionando — e não conseguimos ter acesso a essa informação — justamente para estudar o 

Decreto n.º 2.536. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Como esse assunto – o Decreto n.º 2.536 

- é ponto de pauta, sugiro que deixemos esse debate para quando tratarmos do decreto. 

Com a palavra a Conselheira Ângela.  

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA – Lembro que a competência dada pela 

LOAS ao CNAS para que faça a expedição desse certificado, ou seja, cumpra o papel cartorial, 

tem uma razão de ser.  Com esses documentos, essas entidades ficam isentas de tributos 

federais, notadamente da contribuição para com a Seguridade Social.  Não faria muito sentido o 

município estar isentando a entidade do tributo federal. 

Esse é um lado da questão. 

Agora, a questão merece exame no sentido de se tomar uma medida 

intermediária, ou seja, o Conselho faria trabalhos prévios e aqui poderíamos medir inclusive a 

qualidade do serviço que é prestado por essas entidades, o que é fundamental. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro 

Guilhermino. 

 

GUILHERMINO SILVA DA CUNHA – Se me lembro bem, já me pronunciei sobre 

esse assunto, ainda que rapidamente.  Entendo que o CNAS é normativo. Essa parte de 

examinar processo é executiva de funcionários. Não teríamos tempo para fazer isso. Poderíamos 

pensar em uma norma. Quando vier um pedido de credenciamento, que venha com um parecer 

do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual. Isso subsidiaria, atestaria o funcionamento da 

entidade.  

Creio que devemos lembrar que se há uma norma traçada, é só 

acompanharmos a aplicação da norma daqui.  
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Vejo o papel do CNAS, especialmente nesse aspecto, mais no dia-a-dia, e não 

devemos puxar para nós. Eu, por exemplo, não teria tempo para levar dez processos para casa e 

examiná-los. Eu nem saberia se a entidade existe. Entendo que o parecer do Conselho Municipal 

vai ajudar principalmente para que não concedamos atestado a quem não merece, e nem 

cassemos de quem precisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro José 

Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Concordo com tudo isso. Eu não quis 

levantar a questão da não-concessão.   

Eu me referi à questão burocrática e, também, ao prestígio para os próprios 

Conselhos Estaduais ou Municipais. O parecer dos Conselhos já desburocratizaria essa questão 

e mesmo assim teríamos uma flexibilidade para estarmos adiantando isso.  

O que causa preocupação, Gilson, é que, embora eu saiba que há uma equipe 

técnica cuidando disso - e deve cuidar de uma forma absolutamente rigorosa -, a demanda é 

muito grande e temos aprovado levas de questões aqui. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro, eu gostaria de esclarecer 

que estamos em um momento particularmente muito produtivo quanto a esse assunto dentro do 

CNAS porque estamos renovando os certificados que venceram em dezembro de 1997 de todas 

as entidades do Brasil. Por isso está havendo um número extraordinariamente grande. O 

certificado tem validade de três anos e a grande maioria expirou em dezembro de 1997.   Essa é 

uma justificativa para esse volume muito grande de trabalho.  Ainda não conseguimos limpar a 

pauta de renovação de certificados.   

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Essa não é a questão colocada. A questão 

colocada é desburocratizar no sentido de que até fosse melhor que essa documentação ficasse 
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nos Conselhos Municipais e Estaduais.  Seria uma idéia a ser discutida.  Como encaminhamento 

aqui, teríamos um respaldo dos Conselhos Municipais e estaríamos prestigiando-os. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Dolores.  

 

MARIA DOLORES CUNHA PINTO – Quando olho isso aqui e tenho de definir 

pela aprovação ou não, penso no que quero com isso e no fortalecimento dos Conselhos 

Municipais. Isso é um trabalho exclusivamente executivo e ad referendum. Eu tenho de olhar e 

aprovar.  

No caso, o que o Conselho precisa saber é quanto às entidades que não estão 

sendo aprovadas e por que não estão sendo aprovadas.  Dos que estão sendo aprovados, qual a 

predominância de apresentação de documentos para análise geral? 

Considero uma questão vital, e proponho, como membro da Comissão de 

Política, que seja trazido um estudo ao Conselho, na próxima reunião, para apresentar uma 

postura de delegação pode ser adotada pelo Conselho Nacional em alguns aspectos para 

valorizar os Conselhos Municipais e fortalecer a rede descentralizada.   Seria esse o princípio. 

Então, fundamentaríamos, não entraríamos nessa discussão e apresentaríamos no próximo 

momento o que pode enriquecer o processo com uma co-responsabilidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO – Concordo com o 

Conselheiro José Carlos. 

Bastaria cumprirmos o art. 9º, § 3º, que determina que qualquer pedido precisa 

ser inscrito no Conselho Municipal para ser encaminhado. Acho que o trabalho do Conselho 

Nacional é delimitar, determinar e definir essa inscrição. Através das inscrição no Conselho 

Municipal pode-se segurar, fiscalizar e acompanhar as entidades, cumprindo a LOAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Temos de regulamentar isso. 
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ANTÔNIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO – Seria basicamente a 

inscrição. Não necessitaria de alguma coisa maior. Seria só cumprir o art. 9º, § 3º. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esse assunto vai estar na discussão do 

Decreto n.º 2.536 sem dúvida.  

Com a palavra o Prefeito Emerson. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL – É só para solicitar que os 

Conselhos Municipais possam emitir parecer.  Eu acho de suma importância, porque os 

Conselhos Municipais vivenciam o dia-a-dia de cada entidade.  Eles sabem avaliar melhor do que 

nós, que estamos distantes, e poderiam emitir parecer.   

A idéia do Conselheiro José Carlos é muito boa.  Acho que este Conselho teria 

de ouvir os Conselhos Municipais, para que eles se manifestem a respeito da entidade para a 

qual vamos conceder ou não a autorização.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A sugestão deveria ser anotada, 

Secretário, para discutirmos quando formos tratar da regulamentação do decreto. 

 

ANTÔNIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO – Presidente, só um 

exemplo. 

O Conselho de Salvador emite parecer ao verso do atestado de funcionamento. 

O atestado de funcionamento é feito em um papel especial, que não pode ser falsificado e emite-

se um parecer no verso.  Esses atestados vão ser passados para qualquer local e sabe-se a real 

situação da entidade.  Na verdade, deveria constar do verso do próprio atestado de 

funcionamento um parecer. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Tânia. 
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TÂNIA MARA GARIB – Eu gostaria de fazer uma sugestão, Presidente, 

considerando as deliberações da II Conferência Nacional.  A Deliberação n.º 100 diz o seguinte: 

“Enviar aos Conselhos Municipais e Estaduais planilhas de programas e projetos sociais 

desenvolvidos por empresas privadas, quando obtiverem isenção de impostos. Nessa condição 

do certificado, uma devolutiva aos Conselhos Municipais e Estaduais.”  

Então, se houvesse essa apresentação por Estados e por municípios, já 

estaríamos atendendo esse item que é uma deliberação. 

Poderia somar na discussão desse processo um encaminhamento nesse 

sentido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – O Conselho está imbuído da 

descentralização, e acho ótimo.  Agora devemos tentar ver as fases, para não prejudicar as 

entidades.  

Digamos que não haja Conselho ou que o Conselho não tenha um 

funcionamento adequado. Vamos ter que ver como recorrer, talvez ao estadual.  Então, seriam 

formas para que não se prejudicassem as entidades, quando não existirem Conselhos Municipais 

ou quando os Conselhos Estaduais não tiverem condições de deliberar. 

Devemos ter esse cuidado também, porque, de repente, poderíamos estar 

dificultando. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O Secretário-Executivo pediu a palavra 

para prestar um esclarecimento. 

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  – Eu só queria lembrar aos 

Srs. Conselheiros que se a entidade for prejudicada, ela tem duas alçadas de recurso: uma, a 

nível de grau de reconsideração, e outra, ao Ministro. No caso de erro da própria administração 

do CNAS a nível de concessão, o Supremo Tribunal tem uma súmula que diz que a 
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Administração pode, a qualquer tempo, rever o ato. Na verdade, esse referendo das resoluções é 

apenas um passo burocrático, porque, pela LOAS, compete ao Conselho conceder o certificado.  

Com relação ao Conselho Municipal, o § 2º do art. 9º diz que compete aos 

Conselhos a fiscalização. Temos recebido algumas cartas de Conselhos que, ao lerem no Diário 

Oficial a concessão à alguma entidade, questionam, dizendo que ela não é filantrópica e que não 

presta aquele serviço. Eu tenho respondido: para atender ao dispositivo da lei, fiscalizem a 

entidade, comuniquem ao CNAS e tomaremos as providências necessárias.  

Essa aprovação aqui não tem tanto perigo, conforme o José Carlos está 

preocupado. Acho que a preocupação é válida. Se houver alguma deliberação que não esteja 

correta, podemos rever isso sem problemas. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Não é efetivamente essa a preocupação. 

Eu coloquei a coisa muito bem colocada no sentido dos critérios que estão 

sendo obedecidos, e há uma competência muito grande da Secretaria Executiva.  Não é essa a 

questão. 

Seria mais a questão de facilitar o processo e de prestigiar a descentralização 

por essa via. Se um Conselho Municipal atesta que a instituição existe, que presta determinado 

serviço, que é filantrópica, no meu entendimento, esse documento seria muito mais útil do que 

toda aquela papelada que vem para que se faça uma análise muito distante da instituição.   

 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  – José Carlos, eu concordo, 

mas há um aspecto muito importante: uma coisa é o Conselho Municipal atestar o funcionamento, 

outra coisa é uma verificação contábil e matemática daquilo que a entidade faz. O decreto tem 

outros parâmetros de aferição e seguramente os Conselho não vão ter corpo técnico, até porque 

nem o CNAS tem um corpo técnico para analisar um balanço de uma entidade grande e dizer se 

ela cumpriu 20%, atendeu a 60% do SUS. Parece-me muito difícil, a curto prazo, atualizar isso 

para um Conselho Municipal sem os recursos necessários para que isso atenda aos dispositivos 

da lei. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Essa é uma matéria que vamos ter que 

disciplinar. 

Com a palavra a Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA – Eu gostaria de dizer ao Secretário-

Executivo que a questão não é tão técnico-contábil.  A questão que se impõe hoje é a qualidade 

do serviço prestado. Essa é uma questão primordial para o CNAS.  Estamos deferindo ou 

indeferindo sem saber qual é a qualidade do serviço prestado e se estamos cometendo alguma 

injustiça com aquele universo que é atendido pela assistência social, e que precisa dessa 

assistência social, ou, pelo contrário, se estamos concedendo certificados a entidades que não 

prestam serviço algum.  Essa é a primeira questão.   

A segunda questão é a valorização dos Conselhos. Um dos objetivos da LOAS é 

a descentralização visando à democratização e à participação dos municípios no Poder maior que 

é a própria União. Eles teriam mais condições de fiscalização e de avaliação desse trabalho 

efetivamente praticado nos municípios.  Eu acho que seria isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O Conselheiro Piola pediu a palavra.  

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Bom dia. 

Efetivamente, como já foi colocado, é uma atribuição intransferível do Conselho, 

até porque o que está em jogo é a renúncia fiscal de tributos que são arrecadados pela União.   

Para cumprir esse dispositivo legal, podem se aperfeiçoar as normas. Tudo o 

que foi colocado aqui vem no sentido de aperfeiçoar.  

Não que a recomendação do Conselho seja determinante, mas há outros 

fatores.  Quem decide, ao final, é o CNAS, mas prestigiaria o Conselho.  Não vamos fazer uma 

apreciação somente baseado em papéis, mas em cima da posição de órgão representativo da 

sociedade, não só do setor público. 

O primeiro passo é conceder.  A grande dificuldade que temos é que em 

nenhum lugar se sabe o que eles vêm fazendo, que tipo de serviço está sendo prestado.  Temos 
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de avançar um pouco para termos alguns mecanismos de informações regulares e periódicas, 

através de uma pesquisa por amostragem, do que essas instituições fazem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, vamos colocar em votação 

as resoluções que foram mencionadas na pauta e as que foram distribuídas separadamente, que 

são as resoluções que tratam da composição das diversas Comissões.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Gilson, estou tentando falar no 

máximo por dois minutos, mas às vezes não há condições. 

Foi feita uma discussão e há várias sugestões. A companheira aqui fez uma 

sugestão, a Ângela fez outra sugestão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, temos um ponto na pauta, 

que é o Decreto n.º 2.536.  Todas essas sugestões vão ser discutidas no devido momento. 

Estamos aprovando as resoluções.  Essas sugestões serão aproveitadas na discussão do 

Decreto n.º 2.536.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Tudo bem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Evidentemente, se vocês quiserem fazer 

de outra forma...  (Pausa.) 

Em votação as resoluções.  Aqueles que estiverem de acordo com as 

resoluções na forma em que se encontram permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovadas.  

Ponto seguinte: exposição do IPEA. 

Conforme menciona a ata da nossa reunião anterior, o Sr. Ministro, quando 

esteve presente à nossa reunião, informou aos Srs. Conselheiros que por uma iniciativa dele, 

pessoal, havia sido feito um contato com o IPEA para que o IPEA pudesse assessorar este 
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Conselho em algumas questões fundamentais a respeito de toda conceituação e envolvimento do 

Conselho com as entidades e também com as nossas metodologias de trabalho. 

Então, foi proposta uma pesquisa sobre as entidades que trabalham conosco. 

Ele também pediu que nesta reunião de hoje fosse convocado o IPEA. Infelizmente o Ministro não 

pôde participar da reunião, porque tem outros compromissos, mas pediu que o IPEA viesse aqui - 

ele está informado do trabalho porque já discutiu com o IPEA – para discutir conosco o conteúdo 

de um trabalho como esse.  

Eu, particularmente, considero uma iniciativa muito feliz do Sr. Ministro porque o 

nosso Conselho poderá, valendo-se das capacitações técnicas que o IPEA dispõe em vários 

setores – econômicos e sociais –, ter um assessoramento em algumas questões que são muito 

importantes para nós. Uma delas é o próprio conhecimento do universo com o qual trabalhamos, 

que são essas entidades.  Realmente, seria uma avaliação das entidades. Por isso ele mencionou 

essa pesquisa.  

O Conselheiro Piola foi indicado pelo Diretor do IPEA, Dr. Mariano, com quem 

estive pessoalmente, para fazer essa exposição hoje. Aliás, dando também cumprimento ao que 

eu já havia mencionado, ou seja, que faríamos esse tipo de debate daqui para a frente no 

Conselho, já temos até a perspectiva de uma segunda exposição acertada.  

Então, vamos ouvir hoje o Conselheiro Piola que vai falar sobre esse trabalho 

conjunto IPEA/CNAS.  Acho que todos nós estamos muito interessados nisso e vamos poder 

apresentar muitas sugestões ao escopo de trabalho que está sendo pretendido.  Tenho certeza 

de que, depois desse nosso primeiro debate, já teremos muita coisa a sugerir. 

Passo a palavra ao Conselheiro Piola para que ele fale, então, sobre como as 

coisas ocorreram. Ele pediu um prazo de quinze minutos, que poderá ser prorrogado se precisar 

mais, porque, evidentemente, estamos tratando de um assunto para o qual esse prazo não deve 

vigorar.  Trata-se de exposição de um Conselheiro sobre um tema específico. 

Com a palavra o Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Conforme o Gilson colocou, quem deveria fazer 

essa apresentação seria o Diretor de Políticas Sociais do IPEA, o Mariano, mas ele teve de viajar 
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para o Rio de Janeiro, inclusive para tratar de alguns assuntos relacionados a esse projeto de 

pesquisa com o Ministério da Previdência.  

O IPEA, como todos sabem, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 

ligado ao Ministério do Planejamento.  É um órgão que já tem uma tradição, desde a década de 

70, de planejamento e pesquisa na área econômica e social. O IPEA foi procurado pelo Ministro 

da Previdência para fazer uma parceria e estudos em algumas áreas que o Ministro estava 

necessitando de algum tipo de subsídio para tomada de decisão no futuro.   

São três áreas. Uma é relacionada com toda essa questão que estávamos 

discutindo há pouco, ou seja, as entidades que de alguma forma se beneficiam de renúncias 

fiscais e que executam atividades de assistência social.   

Depois vou colocar melhor o que se pretende fazer nessa área.  

A outra área seria relativa às políticas de assistência social, como está a 

descentralização, os critérios de repasse para Estados e municípios.   

A terceira seria relacionada a algumas mudanças na área administrativa do 

Ministério da Previdência relativas à área de perícia médica, reabilitação profissional. Seria mais 

ligada ao INSS.  Essa última área não é tanto de interesse deste Conselho.  

Vou, então, concentrar-me no que foi proposto inicialmente com relação aos 

dois primeiros objetos. 

Um dos principais objetivos dessa proposta de trabalho entre o IPEA e o 

Ministério da Previdência Social seria começar por uma análise dos cadastros existentes no 

Ministério da Previdência, alguns relacionados à área da assistência social. Temos o Cadastro 

Nacional de Entidades e Organizações Sociais, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, do 

Ministério da Previdência, que dispõe de uma série de registros sobre a vida funcional dos 

trabalhadores. Há um outro cadastro no INSS e na Dataprev, que é o IBEAS (?),que trata do 

controle da arrecadação dos recursos para a Seguridade Social.  Há o nosso cadastro do CNAS e 

o cadastro da SAS. Então, são quatro cadastros nessa área que de alguma forma deveriam ter 

algum tipo de comunicação entre si, para que se pudesse checar a informação que existe em um 

e em outro. Parece que isso não existe, até mesmo pela história, pela origem desses cadastros.  
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Então, um dos objetivos seria analisar a potencialidade desses sistemas 

existentes e ver qual a possibilidade de cruzamento que existe entre eles.   Depois até podemos 

discutir cada um deles, se for o caso. 

Numa primeira visita que um técnico do IPEA fez para conhecer melhor esses 

cadastros, ele já apontou algumas possibilidades de cruzamento entre eles, o que deveria ser 

feito para que realmente houvesse uma utilização mais eficiente.  

Então, o primeiro objetivo seria analisar os registros existentes nessa área e ver 

as suas potencialidades, se têm problemas e as possibilidades de cruzamento.  

O segundo objetivo também vem ao encontro do que estávamos discutindo aqui 

antes.  Há necessidade, já detectada pelos Conselheiros, de se fazer uma pesquisa por 

amostragem junto às instituições cadastradas para que se tenha uma idéia do perfil dessas 

instituições, do que temos hoje, do que elas estão fazendo, que população cobrem.  Seria uma 

série de informações que não temos.  No meu entendimento, com base na discussão que foi feita 

aqui, isso pode ser feito com informações regulares, por cumprimento de uma determinação da 

Conferência de que esse tipo de informação seja dado aos Conselhos Municipais, quer dizer, já 

seria uma fonte de informação do que essas instituições estão fazendo. 

Outra coisa que se pode fazer de forma mais periódica, porque envolve custos 

não desprezíveis, é uma pesquisa por amostragem.   

Então, um segundo objetivo seria fazer essa pesquisa para conhecer um pouco 

melhor esse universo que presta serviços muitos necessários à boa parcela da população 

brasileira.  

O terceiro objetivo seria estimar a renúncia fiscal relativa às ações das entidades 

filantrópicas. Na verdade, o Governo não tem isso.  Aqui seria mais interesse do Governo ter uma 

informação específica de quanto se está renunciando de arrecadação até para se contrapor com 

as informações que se tem de prestação de serviços, analisando se está valendo à pena – 

acredito que está - dar esse tipo de tratamento privilegiado, entre aspas, a algumas instituições 

que atendem à parcela mais carente da população. 

Com relação aos cadastros, isso é o que se pretende fazer.  



 

 31 de 146 

Tudo o que estou colocando aqui, esses objetivos, é para que o Conselho 

apresente sugestões a serem incorporadas à pesquisa. Venho com a delegação de receber todas 

as sugestões para que voltemos a discutir sobre a possibilidade de incluir essas sugestões no 

estudo. 

Com relação aos cadastros, todos estão acompanhando?  (Pausa.) 

Com relação à área de política de assistência social, como se vem fazendo em 

outras áreas - talvez seja um interesse da administração pública, mas a política descentralizada 

interessa ao governo, interessa à administração pública –, a proposta é analisar o processo de 

descentralização na área da assistência social.  Sabemos que é mais incipiente que em outras 

áreas, mas está andando.  Seria, então, a identificação dos principais avanços e 

estrangulamentos, até chegando a alguma proposta de melhoria.   

Estamos abertos e esperamos que vocês contribuam com sugestões.  Estou 

falando dos objetivos mais gerais, sobre o que deveria ser feito nessa área, como o processo de 

descentralização, a análise dos critérios já existentes de distribuição de recursos na área da 

assistência social entre as Unidades Federadas.  Tenho assistido, diversas vezes, aqui no 

Conselho à essa questão, quer dizer, são esses mesmos os critérios, qual o resultado da 

aplicação desses critérios.   

Tentando dar uma idéia geral do que está sendo proposto, seria isso.  

Há uma série de outras coisas que ainda estão em processo de discussão.  

Posso até colocar, depois, como Conselheiro, algumas sugestões que eu diria importantes. 

 Agora seria o momento oportuno para ouvirmos as sugestões sobre o que seria 

importante ou com que outras áreas temáticas seria relevante compormos para a discussão. 

 Eu teria condições também de dar informações sobre uma primeira análise que 

se fez sobre o funcionamento desses cadastros, mas não sei se caberia neste momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Depende do tempo que o Conselheiro 

quiser para isso. 
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SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Talvez seja melhor abrir logo a discussão sobre 

as áreas importantes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Já temos a inscrição da Conselheira 

Ângela. 

 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA – A proposta do IPEA seria fazer uma 

medição e, a partir dessa medição, criar um cadastro, na verdade, fazer uma justaposição de 

todos os cadastros já existentes para caminhar no sentido de um cadastro único.  Haverá muitas 

surpresas, como entidades que não existem mais.  Quer dizer, o universo pode não ser tão 

grande quanto se espera. 

uma coisa eu acho fundamental.  A título de sugestão, o IPEA poderia aproveitar 

a oportunidade e criar um quesito na sua pesquisa. Por exemplo, considerando as políticas 

setoriais, na área de saúde e educação, quantos por cento o serviço dessas entidades aumenta a 

obrigação do Estado no que diz respeito ao atendimento do SUS.  Não sei se fui clara. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não entendi. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA – Se o Estado, através da rede pública, 

estiver atendendo, tanto do ponto de vista da educação como da saúde, a 25%, em quanto essas 

entidades ampliariam a rede do serviço prestado pelo Estado, através da parceria? Quer dizer, 

quanto ele aumentaria?  Mais 10%, porque os hospitais particulares estão contratando com o 

SUS? Em mais quantos por cento?  Aí teríamos um dado que nos permitira dizer com segurança: 

essa sistemática é perfeita, aumenta, dobra, duplica o que o Estado teria condições de fazer.  

Então, essa parceira expande isso em duas vezes.  Seria essa a idéia. 

Na área da educação, essas entidades particulares de ensino atendem a que 

público?   Nesse momento, qual é a porcentagem de ampliação de acesso à educação para a 

população mais carente, mais desprovida de recursos?  



 

 33 de 146 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro José 

Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu gostaria de sugerir, Piola e Gilson, que 

escutássemos também alguém do Ministério da Reforma do Estado. Há um processo de reforma 

do Estado em andamento muito interessante que foi apresentado para nós na CORDE, dizendo 

que o Estado brasileiro agora vai ficar apenas com funções dos três Poderes, na questão da 

coleta e distribuição de impostos e da questão relacionada com a segurança nacional, e uma 

secretaria de controle de toda parte de terceirização de atividades que antigamente eram de 

Estado.   

Educação, saúde e uma série de coisas, nesse documento que foi agora 

produzido pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, estariam passando para 

organizações sociais e outras organizações. Essa função é muito complicada.  Isso está de tal 

forma em andamento, que, por exemplo, a Fundação José Anchieta, lá em São Paulo, já foi 

colocada em termos de organização social.     O pessoal não está brincando na questão de sair 

dessas atividades de execução de políticas sociais básicas. É uma realidade. Temos de saber o 

que há na sociedade em termos dessas organizações sociais.  Existe uma interface com essa 

posição do Governo. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – O que o José Carlos falou é importante, porque 

exige uma tentativa de resposta imediata.  

Na proposta do MARE sobre reforma do Estado, há o estabelecimento de 

critérios para classificação das ações do Estado. Educação, saúde e assistência social são 

colocadas como atividades não exclusivas do Estado.  Há outras que são exclusivas de Estado, 

fazem parte do núcleo estratégico, são aquelas que o Estado não pode delegar. 

Saúde, educação, assistência social, por exemplo, podem ser feitas também por 

entidades de direito privado.  
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Há uma proposta clara de formação de entidades, que são as organizações 

sociais.  São chamadas pelo próprio Ministro Bresser de entidades públicas e estatais.  

Isso está definido mais para a União.  A União, como sabemos, em algumas 

áreas, tem pouco serviço.  Na área de saúde, há toda a política de descentralização.  É claro que 

tudo isso tem efeito demonstração. Há Estados que já têm legislação – Bahia e Pará, por 

exemplo – e já estão criando organizações sociais na área de saúde.  Eu sei que há algumas 

organizações sociais já criadas. 

O importante de tudo isso - e vai ao encontro da preocupação desse trabalho - é 

que quando se cria uma organização social ela tem de ter mecanismos. Na verdade, estamos 

criando uma organização que vai ter mecanismos de controle social superiores aos que hoje 

existem em uma organização estatal. A organização social trabalha com contrato de gestão.  Não 

há nada hoje que se aproxime de um contrato de gestão. A organização social é muito mais 

aberta à participação da comunidade em conselhos, conselhos deliberativos. 

O marco de tudo isso e a pretensão do estudo é o novo papel do Estado — que 

deve se modernizar, ser mais regulador — e aperfeiçoar os seus mecanismos de regulação.   

Quer dizer, hoje concede-se um incentivo mas não se tem a idéia mais aproximada do que essas 

instituições, que são beneficiadas, fazem.  O mais grave ainda é que se analisarmos o sistema 

em que são registradas as entidades que recebem registros de fins filantrópicos, verificaremos 

que não há cruzamento com outro sistema do INSS, que faz a renúncia fiscal. Isso é o mínimo 

que o Governo tinha de fazer nessa área de gerência interna. 

Acho a colocação do José Carlos perfeita.  A preocupação está na base da 

mudança do papel do Estado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  a Conselheira Eurídice. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Eu queria deixar uma sugestão: que se 

convidasse o MARE e também uma organização social bem-sucedida para que viessem dar um 

depoimento aqui de como isso está funcionando.  
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Sabemos que há algumas experiências de sucesso. Seria importante 

conhecermos esse mecanismo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  a Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Na última reunião da Comissão de Política, inclusive 

convidamos o Conselheiro Piola a fazer uma visita e nos explicar alguma coisa a mais sobre essa 

pesquisa, até para que pudéssemos fazer algumas sugestões. Acredito que isso também tenha 

ocorrido nas demais Comissões. 

Esse é um assunto da Comissão de Política, mas, como está em voga, penso 

que as sugestões devam ser colocadas agora.  Todos devem ter cópia do documento da 

Comissão. Está no final da pasta. Do ponto de vista do cadastro, é fundamental que haja um 

único cadastro neste país.  É fundamental que todos, do município à União, saibam onde 

pesquisar e encontrem todas as informações.  Então, este aspecto é importantíssimo e será 

extremamente avançado somarem-se todos esses cadastros, adequando-os à realidade nacional. 

A nossa preocupação fundamental é em relação à análise do processo de 

descentralização.  Existe alguma coisa que temos de saber antes de colocar o bloco na rua para 

pesquisar e avaliar. Ainda não temos neste país uma definição concreta do que é mínimo social.  

Essa deveria ser uma sugestão básica de pesquisa pelo IPEA para saber fundamentalmente para 

quem a assistência social trabalha, como ela trabalha, como ela se articula com as demais 

políticas. Seria um conhecimento precípuo do que é um mínimo social.  

Outra questão, colocada pela Conselheira Ângela, é a qualidade dos serviços 

prestados. Não sei o que vamos avaliar, se não temos critérios de qualidade. Precisamos, 

primeiro, definir esses critérios, testar esses critérios, dizer o que se quer. Como se avalia uma 

instituição ou um órgão governamental que presta um serviço?   Trabalhamos até hoje no 

“achismo”: essa instituição está indo muito bem nisso, está fazendo muito bem.  Não existe um 

critério uniforme e universal que possa ser utilizado.   

Então, a Comissão de Política propõe esses dois itens, em relação à sugestão 

de pesquisa, para serem incluídos nesse trabalho do IPEA. 
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Ainda dentro dessa pesquisa, poderia ser incluída uma avaliação da rede de 

assistência social. Ela existe, é frágil, não está consolidada, mas está aí e está funcionando. 

Então, que também se fizesse uma avaliação nesse sentido.  Essa pesquisa poderia ser feita 

junto aos Conselhos Municipais e Estaduais.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Primeiro, quero parabenizar o 

Piola e os demais Conselheiros que usaram da palavra, porque foram extremamente felizes 

principalmente com relação à questão das organizações sociais. É uma questão que está sendo 

debatida hoje, estamos pensando no Estado que pretendemos.   

Houve uma proposta concreta de que se discutisse a questão com o MARE e 

com uma organização que já está viabilizada. Eu proporia uma terceira, para que ouvíssemos 

críticas a esse tipo de organização.  Sabemos que existem na sociedade várias ONGs que têm 

críticas a organizações sociais. É importante conhecermos essas críticas para termos uma 

posição mais real e mais concreta. 

A segunda questão que achei muito importante foi relativa à rede, colocada pela 

Tânia.  Acredito, entretanto, que existe uma questão anterior: a definição do que é rede.  Existe 

uma rede realmente e há várias opiniões de que essa rede existe desfigurada, não concretizada. 

Então, o que é rede realmente?  Ela se entrelaça? O conceito de rede é exatamente o do 

entrelaçamento.  Então, existe isso ou existem apenas entidades que funcionam?  Poderiam ser 

transformadas em rede? 

A questão dos mínimos sociais é a mais importante porque vai definir o conceito 

da assistência social, porque ainda existem diferenças. Existem aqueles que acham que a 

assistência social é tudo e existem aqueles que têm a assistência social com um corte de 

pobreza.  Qual o Conselho vai aceitar para a questão da política?  Também temos de definir a 

questão da política. 

Além desses pontos que, a meu ver, são fundamentais – o Piola ontem sugeriu 

que levantássemos quais são os pontos –, eu acrescentaria o critério de transferência de 
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recursos.  O critério de transferência de recursos vai nos dar também uma questão bastante 

importante, porque é através desses critérios de transferência de recursos que vamos conhecer 

como está sendo feita a descentralização.  Quer dizer, onde está sendo feita a descentralização 

de forma correta, como está sendo feita.  Esses critérios estão sendo muito questionados pelos 

Conselhos Estaduais, há alguns questionamentos inclusive bastante graves, como é o do 

Conselho Estadual de Assistência Social do Pará, o de Santa Catarina e outros.  Seria uma 

questão fundamental. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Para não perder a oportunidade, acho que a 

Tânia e a Fátima colocaram coisas muito interessantes. 

Queremos deixar claro que nessa área já existe muito trabalho feito, há muita 

análise e avaliação nessa área da descentralização, da política de assistência social. 

  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seria até bom informarmos aos Srs. 

Conselheiros que já solicitamos essa documentação ao IPEA.  Vamos enviá-la à biblioteca do 

Conselho. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Já conversei com a Conselheira Cristina, já 

trabalhou com a PUC de São Paulo.  Não se trata de partir do zero, já há muita coisa feita nessa 

área de políticas de assistência social, implementação da LOAS.  Agora, há questões 

efetivamente muito difíceis.  A mais difícil seria a questão dos mínimos sociais, essa definição do 

que seja o mínimo social, até porque entra a chamada linha de pobreza.   Qual é o corte que se 

dá?   

O IPEA tem feito, junto com a CEPAL e o IBGE, um trabalho tentando atualizar 

a linha de pobreza que foi feita antes do lançamento do Comunidade Solidária. É aquela que 

definiu os mil e poucos municípios do Comunidade Solidária.  Não é trivial fazer isso.  É muito 
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fácil dizer que o corte de pobreza é quem ganha menos de meio salário mínimo ou menos de um 

salário mínimo per capita, ou um quarto.   

Na verdade, tem que se levar em consideração a capacidade da pessoa de 

comprar aquelas coisas mínimas e necessárias para a sua sobrevivência, que têm preços 

diferenciados na área rural, na área urbana. Há toda uma metodologia para a definição do que 

seja uma linha de pobreza ou do que seja a chamada linha de indigência, que são as pessoas 

que ficam abaixo, que não têm as condições mínimas e necessárias para sobreviver, para pelo 

menos se alimentar.  Não são coisas simples.  Essas questões não são só técnicas, são políticas 

também.   

Eu acho que temos de recuperar tudo o que já existe feito nessa área e ver 

onde estão as lacunas do conhecimento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro, a propósito disso, aquela 

técnica do IPEA, Sônia Rocha, tem um desses números da revista Pesquisa e Planejamento 

Econômico.  É um trabalho muito interessante de avaliação do que é exclusão social em alguns 

países do mundo, fazendo uma análise de como alguns países tratam essa questão da exclusão, 

dos critérios de pobreza.  É um trabalho muito interessante e poderia ser também apresentado. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – O Gilson esteve conversando com o nosso 

Diretor e estamos colocando à disposição de todos os Conselheiros a listagem de publicações do 

IPEA.  Se as pessoas quiserem, podemos colocar o nome de todos os Conselheiros na mala 

direta ou fazer uma seleção do que nos interessa mais na área social.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O CNAS também terá uma biblioteca. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Independente disso, podemos colocar na mala 

de publicações.  Não distribuímos mais, mas mandamos uma súmula do que é a publicação e a 

pessoa tem que pedir.  Ela até recebe gratuitamente. Foi uma maneira que encontramos de 

racionalizar um pouco a distribuição. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Tem alguma coisa do IPEA na 

Internet? 

 

 SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Tem. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Qual o e-mail? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ele não deve saber de cor. 

Com a palavra o Conselheiro João Batista.  

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Parabenizo o Conselheiro Piola, especialmente 

pelo que está colocando agora sobre a distribuição de material. 

Eu queria entrar numa questão particular dessa apresentação relativa ao IPEA. 

Foi colocado no final da reunião passada – e o próprio Presidente colocou-se a favor, porque faz 

parte da pauta de algumas das reuniões próximas - que o ano que vem será o Ano Internacional 

do Idoso. Proponho que pegássemos como exemplo a questão do idoso no país  através do 

IPEA.  Com certeza, no ano que vem, seremos cobrados no CNAS pelas instituições que 

trabalham com idosos.  Seria um cruzamento do perfil das organizações sociais que trabalham 

com idosos nesse país.  Acho que poderia ser um dos primeiros trabalhos. 

É uma sugestão num caso particular.  Vamos ser solicitados. Não tenho 

nenhuma dúvida quanto a isso, até porque já está havendo uma certa pressão sobre nós, que 

lidamos com a terceira idade e participamos como suplentes neste Conselho.  

A Conselheira Eurídice solicitou que uma organização social prestadora de 

serviço, que tivesse o perfil de sucesso, viesse se apresentar aqui, para que fosse questionada, 

houvesse críticas e sugestões.  Eu coloco a Pastoral da Criança, que se enquadra  no perfil que 

ela colocou, pois trabalha com populações que praticamente nem renda têm, para se apresentar 

aqui no momento oportuno, caso a sua sugestão seja aceita.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  o Conselheiro José 

Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu  sugeri que o Ministério da Reforma do 

Estado tivesse um tempo para expor essas questões aqui, mas está havendo uma certa confusão 

cm relação a essa tecnologia.   

O que eles estão chamando de organizações sociais não são as entidades de 

cunho social, mas organizações com conselho diretor cuja composição é metade indicada pelo 

Executivo federal, outra metade pela sociedade, com uma diretoria executiva remunerada, tendo 

o comodato dos bens do Estado, com a participação dos funcionários estaduais, que vão ser 

designados ou colocados à disposição, até que sejam aposentados.  É o que eles estão 

chamando de publicização da função do Estado. Então, é um pouco diferente.   Quando estamos 

falando em trazer uma organização social, não sei se estamos falando da mesma coisa.  Uma 

organização social tem todo um escopo metodológico dentro dessa reforma do Estado.  Não é 

uma entidade social, é uma organização muito mais complexa do que uma entidade em si.  

O representante do Ministro esteve conosco para falar sobre isso.  Por exemplo, 

suponhamos que o Estado fique apenas com o núcleo estratégico mesmo.  Acho que a Fátima 

tem muita razão ao sugerir que devemos conhecer as críticas com relação a essa situação toda 

que se está ambientando para um futuro muito próximo.   

Por exemplo, o Hospital das Clínicas de Minas Gerais iria passar para uma 

organização social com um escopo metodológico completamente diferente, não é uma entidade 

social.   

Por isso seria necessária a presença de um representante do Ministério da 

Reforma do Estado para que ele nos falasse sobre como é esse processo, como esse processo 

está. Eu já sei que várias ações de Governo já foram publicizadas nessa perspectiva.  Eu acho 

que isso é muito importante, porque estamos no cerne dessa questão.  Quem atesta a filantropia 

para que essa organização funcione, somos nós.  Então, temos que saber em que passo 

estamos com relação a isso. 
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SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – A organização social proposta pelo Ministro 

Bresser não é necessariamente filantrópica.   Ela não pode ter fins lucrativos.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Aí já entra para um aspecto muito 

relacionado com a nossa atividade.  Quando você fala, por exemplo, que a função do Governo 

federal agora é a federal, tenho certeza de que se essa prática acontecer da forma que o 

Governo quer muito seguramente daqui a dois anos isso já estará a nível de Estados e 

municípios. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  a Conselheira Eurídice. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Exatamente porque é uma coisa complexa, é 

um ponto novo, concordo.  Precisamos conhecer a fundo experiências que já aconteceram e as 

críticas. Seria conhecer o processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra  a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – O que eu iria falar o José 

Carlos já falou e não vou repetir. 

Então, um representante do MARE, um representante de uma organização 

social - não sei se a Pastoral se enquadra – e um representante de uma ONG, que talvez 

participe do Conselho, para fazer a crítica a esse tipo de proposta do Estado. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Vai haver por parte do Conselho alguma 

resolução do Conselho com relação a isso?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Isso já está decidido, já está em 

andamento. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Ele disse que já existem 

estudos sobre tudo isso, sobre mínimos sociais, mas há uma questão que está embargando 

demais o nosso funcionamento, que é a questão dos critérios de transferência de recursos.  O 

problema dos mínimos sociais, do corte de pobreza, está atrasando também o CNAS a tomar 

uma decisão sobre a política de assistência social, que ainda não foi aprovada por nós, e teria de 

ser aprovada.  

Acho que essas duas questões deveriam ser prioridade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu queria fazer uma sugestão.  Na 

exposição do IPEA, foi mencionado que vai ser feita uma pesquisa por amostragem junto às 

entidades. Seria muito interessante que pudéssemos, quando for proposta essa pesquisa, ver 

quais os tópicos que gostaríamos de inserir. Assim, poderíamos limpar uma série de 

preocupações, quer dizer, as Comissões de Política, de Normas e de Financiamento poderiam 

fazer as sugestões depois de verem uma minuta dessa pesquisa. Por exemplo, seria interessante 

conhecer o número de trabalhadores das entidades de assistência social, o que eles representam 

no Brasil, quanto essas entidades empregam?  Enfim,  há uma série de questões interessantes.   

Acho que poderíamos depois, num trabalho em parceria com o IPEA, fazer as 

sugestões de tudo isso que estamos conversando aqui hoje. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – O que eu trouxe hoje foram as idéias iniciais.  

Naturalmente, a pesquisa precisa ter um termo de referência. Isso não está feito ainda, até 

porque algumas dessas coisas não vão ser feitas diretamente com o IPEA, mas com outras 

instituições, como a Escola Brasileira de Administração Pública.  Temos que ver a competência 

de cada instituição.  Vamos fazer esse acompanhamento junto com o Ministério da Previdência.  

Algumas coisas poderemos fazer diretamente, mas para a maior parte vamos contratar e 

acompanhar o trabalho de outras instituições. 

Quando tivermos as instituições e tivermos definido o que se vai estudar em 

cada uma dessas áreas, seria interessante trazer para a reunião.  O Ministério certamente trará 

para este Conselho para ajudar nas discussões de forma mais concreta. 
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A idéia agora foi geral. Depois que o Mariano voltar do Rio, para a próxima 

reunião talvez já tenhamos coisas mais concretas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seria bom, Piola, você trazer um 

cronograma do desenvolvimento desses trabalhos para podermos acompanhar e vermos em que 

fase entraríamos, fazendo sugestões. 

Conselheiros, acho que cumprimos um ponto importante que era o de trazer 

essas informações relativas a esse trabalho em andamento.  Acredito que, a menos que haja 

alguma sugestão em contrário, podemos passar ao ponto seguinte da nossa pauta.  

Eu sou o relator do ponto seguinte da pauta: eleição dos representantes da 

sociedade civil, categoria dos trabalhadores.  Vou rapidamente falar também sobre a eleição que 

vamos ter, na próxima reunião, da Presidência e Vice-Presidência do CNAS. 

Com relação à questão da eleição para a vaga que ainda não preenchemos de 

titular de trabalhadores e três suplentes, lançamos um edital, que está à página 65 do relatório, 

convocando as entidades para a eleição que será realizada no dia 4 de agosto de 1998, no 

auditório da Dataprev.   Esta eleição seria para as entidades da área de trabalhadores da 

assistência social.  São quatro vagas: um titular e três suplentes.   Com isso, estaremos 

preenchendo o quadro dos representantes da sociedade civil no CNAS.  

Eu gostaria de informar que fizemos um ofício circular dirigido a todos os 

Conselhos Estaduais e Municipais pedindo que as pessoas se interessassem por essa questão já 

que na última eleição faltou candidato para a área de trabalhadores. Então, a categoria de 

trabalhadores da assistência social ficou sem preenchimento das vagas.   

Está aí o edital e a portaria designando os membros da Comissão de 

Habilitação, da Junta Eleitoral e da Comissão Receptora e Apuradora de Votos.  Eu pedi inclusive 

para acrescentarem o dispositivo legal que regula essas Comissões, o Decreto n.º 2.506, que 

está à página 66, para que todos tomassem conhecimento. 

Então, estamos em pleno processo eleitoral.  A habilitação será feita até o dia 6 

de julho de 1998.  Até o dia 6 de julho quem não se apresentar ficará de fora. Já tivemos algumas 

manifestações de interesse e sei que há algumas outras entidades que estão interessadas 
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também. Eu pediria aos Conselheiros que nos seus contatos tentassem arregimentar entidades 

para termos sucesso nessa eleição e preenchermos o nosso quadro de Conselheiros.   

Está aí o Decreto nº 1.817, que regula todo o processo eleitoral, o Decreto n.º 

2.506 e o ofício que encaminhamos. Esse material se encontra da página 61 à página 66.  Sobre 

esse assunto, se algum Conselheiro quiser se manifestar, a palavra será franqueada. 

Vou passar para o próximo assunto desse ponto.  Na próxima reunião, dia 21 de 

julho - que não será feita nesta sala, mas no 4º andar deste Ministério, porque a sala já estava 

ocupada -, faremos a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do CNAS. Eu gostaria de pedir 

a todos os Conselheiros, sejam eles do Governo ou da sociedade civil, que, neste período que vai 

até 21 de julho, se preocupassem com essa questão. Sei que existe uma série de possibilidades 

a respeito da eleição do Presidente e do Vice-Presidente.  

O que regula a eleição é a Lei Orgânica da Assistência Social, que fala que o 

Presidente e o Vice são eleitos em votação pelo Plenário do colegiado.  É preciso haver uma 

maioria de votos, conforme está no Regimento Interno, que distribuímos hoje.  Foi uma das 

minhas preocupações distribuir o Regimento Interno, exatamente porque a eleição do Presidente 

é tratada no § 2º do art. 7º:  “Quando se tratar de matérias relacionadas à alteração do Regimento 

Interno, eleição da Presidência, Fundo e orçamento, o quorum mínimo de votação será de dois 

terços dos seus membros, em primeira chamada, e de maioria absoluta em segunda chamada, 

realizada uma hora após a primeira chamada”.   

Então, eu chamaria a atenção dos Conselheiros para que lessem bem o 

Regimento Interno para que no dia 21 de julho possamos fazer a escolha para os dois cargos que 

não são de nomeação do Ministro.  É interessante observar isso.  Quem vai declarar o Presidente 

do CNAS será uma resolução do CNAS.  Então, mediante uma resolução do CNAS, o Presidente 

do Conselho vai comunicar quem será o Presidente e o Vice-Presidente. 

Eu estava com a preocupação de alertar a todos para o dia 21 de julho. 

Sobre esse assunto, se alguém quiser se manifestar a palavra está franqueada.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Gilson, estou sendo citado na Comissão de 

Habilitação. 
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Quando vai ser a eleição? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu mencionei.  Está no edital, página 65.   

No dia 4 de agosto vamos ter a eleição no auditório da Dataprev. Agora, a 

habilitação é até o dia 6 de julho.   O que vai acontecer?  As entidades vão se habilitar, e vamos 

reunir a Comissão de Habilitação, que até agora não se reuniu porque ninguém se apresentou.  

Ela não está trabalhando atualmente porque não temos material. Agora, conforme eu disse na 

última reunião, indicamos alguns Conselheiros para compor essas comissões.  

A Comissão de Habilitação é composta pelas Conselheiras governamentais 

Solange e Cristina, e tem como Conselheiros representantes da sociedade civil a Irmã Maria 

Tereza e o Conselheiro José Carlos Lassi.  O Presidente da Comissão de Habilitação será o Dr. 

Marcos Maia, que é o representante do Ministro neste caso. 

Membros da Junta Eleitoral seriam os Conselheiros Eurídice e Nair Maria de 

Jesus Goulart, que foi a única que não fizemos contato.  Fazemos um apelo para que você aceite 

participar, porque, primeiro, vai ser um trabalho muito pequeno. 

A Comissão de Habilitação não tem muita dificuldade, deve somente avaliar se 

as entidades que estão se inscrevendo estão habilitadas ou não. Isso normalmente, Conselheiro, 

é um trabalho feito com a assessoria interna do CNAS, da Secretaria Executiva.  É uma coisa 

rápida para resolver. Foi muito rápido na eleição anterior. 

 

LUIZ GERALDO DE MATTOS – Presidente, eu gostaria de comunicar que está 

chegando às minhas mão o disquete relativo ao livro da Secretaria Executiva com relação aos 

portadores de deficiência.  Eu gostaria de elogiar a eficiência da Secretaria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Junta Eleitoral teria uma Conselheira 

que não consegui contatar porque estava viajando. Os demais foram contatados.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu, não. 

Sobre a participação na Comissão de Habilitação? 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu tenho certeza de que houve contato. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – No período de 10 a 24 de julho vou estar 

fora do Brasil a serviço, mas para as duas comissões que estou não haverá prejuízo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A participação de fato é muito pequena 

porque todo o trabalho mais burocrático é feito pelo pessoal técnico. Seria uma avaliação. 

A Junta Eleitoral é composta por Eurídice e Nair.  A Presidente é a Ângela.  

Eu queria dizer, inclusive, que mantivemos mais ou menos a mesma estrutura 

da eleição anterior.  A Conselheira Ângela já era Presidente da Junta.  A Nair e a Eurídice são da 

Junta Eleitoral e a Ângela é a Presidente.  

Finalmente, a Comissão Receptora e Apuradora de votos, cujo Presidente é o 

Presidente do Conselho, conforme o Regimento, e é composta pelas Conselheiras Sônia e 

Cristina, representantes governamentais.  Estamos propondo a Irmã Maria Tereza e o José 

Carlos, para compor esse grupo.  

Os prazos que estão indicados no edital são para que façamos a eleição mais 

ou menos em dois meses. O edital foi lançado no dia 4 de junho e a eleição vai ocorrer no dia 4 

de agosto. O trabalho será feito em dois meses.  Há uma série de prazos para recurso, conforme 

definido no decreto. 

Se mais algum Conselheiro quiser se manifestar, poderá fazê-lo, senão 

passaremos para o tópico seguinte.  (Pausa.) 

O ponto seguinte seria a proposta orçamentária para 1999. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu gostaria de me manifestar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não. 
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JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Haverá eleição para a Presidência e a 

Vice-Presidência que estava nesse ponto anterior e temos de conversar.  

Eu quero saber se há candidatos, quem são os candidatos, que proposta vai ser 

apresentada.  Temos de discutir isso aqui. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A reunião para eleição do Presidente e 

do Vice-Presidente é a próxima. 

Inclusive a pauta da próxima reunião – estou sendo lembrado pelo Sr. 

Secretário-Executivo – é exclusivamente para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Mas já vai ser a eleição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É por isso que eu disse que é preciso 

que os Conselheiros, nesse período, se preocupem com essa questão. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu acho que têm que se preocupar, Gilson. 

Quando você fala que não há uma prerrogativa do Ministro de indicar o 

Presidente, isso não ocorre só neste Conselho. Toda a idéia de Conselhos no Brasil é esta. Este 

Conselho é de controle social, e essa questão da Presidência, assim como no Conselho da 

Criança... 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – A Presidência do CONANDA é indicada pelo 

Ministro. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – De qualquer forma isso deve ser um erro 

na questão da filosofia de determinado controle social e nesse balanço da representação do 

Governo e da sociedade civil.   

Acho que devemos começar a nos preocupar com isso. Desde o início do 

Conselho, temos candidatos governamentais.  Um tempo atrás, eu havia sugerido que 
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estudássemos essa questão, porque o controle da sociedade na direção dos Conselhos é 

fundamental e muito importante.  Não sei se teria alguma implicação do ponto de vista da 

operacionalidade do Conselho se ele fosse assumido por uma pessoa da sociedade civil.  Acho 

que não deveria ter.  De qualquer forma, a prática dos Conselhos Estaduais tem mostrado que 

realmente pode haver muita dificuldade quando se tem um representante da sociedade civil.  

Entretanto, essa questão precisa ser debatida e tem que haver essa possibilidade.  

Agora, por exemplo, estamos em um determinado momento em que a maioria 

dos Conselheiros não-governamentais são novatos aqui no Conselho, e talvez ainda não 

tivéssemos uma indicação.  Tem de ser uma preocupação de todos nós esse balanço entre 

Governo e sociedade civil porque isso faz muito bem para ambas as partes. 

O CNAS, como eu disse, não quero ser repetitivo, desde que foi implantado tem 

sido comandado pelo Governo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Dolores. 

 

MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Para ser um processo aberto, a sociedade 

civil deveria ter um tempo para estar reunida e discutir o processo. Não tivemos a oportunidade 

para discutir isso. 

Num processo aberto, a área governamental deve estar discutindo em conjunto, 

para termos um posicionamento, depois do almoço, no sentido de já definirmos se vai haver 

continuidade, porque já vamos para a próxima reunião com um processo aberto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Nair. 

 

NAIR MARIA DE JESUS GOULART – Eu sou inteiramente novata no Conselho, 

acabo de chegar. Estou em um período muito mais de conhecimento das normas de 

funcionamento, de como o Conselho até hoje tem funcionado. 

Concordo bastante com a sua posição.  Diferente de outros Conselhos — não 

sei como está regulamentado pelo decreto e pela lei —, pergunto se existe a possibilidade de 
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alguém da sociedade civil exercer a Presidência deste Conselho.  Que eu saiba, no CONANDA e 

no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, quem indicada a Presidência do Conselho é o 

Governo.  É um Conselho paritário, com representantes da sociedade civil e do Governo.  No 

CODEFAT, órgão importantíssimo que gerencia fundos públicos, os do Fundo de Amparo ao 

Trabalho, a Presidência é rotativa e é exercida pelos trabalhadores e pelos empresários. São 

mecanismos diferentes. 

Essa possibilidade, antes da próxima reunião, Presidente, é importante. 

Poderemos conversar com quem já tem experiência anterior no Conselho, para que esse 

mecanismo seja o mais democrático possível.  O mais importante é o Conselho realmente servir 

aos objetivos que têm, que é o de dar transparência, acompanhar, sugerir e normatizar as 

políticas públicas na área da assistência social.  Discutir quem será o próximo Presidente é 

fundamental para nós, para que não percamos de vista os objetivos principais do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de lembrar que o mandato do 

Presidente do Conselho tem a duração de um ano.  De acordo com o Regimento Interno, a 

Presidência do CNAS tem o período de um ano, havendo a possibilidade de uma única 

recondução.  

Com a palavra o Conselheiro Paulo Coury. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – Eu gostaria de colocar à reflexão dos 

Conselheiros que o compromisso deste Conselho é fazer avançar as conquistas sociais.  

Qualquer discussão intestina sobre quem deve assumir a Presidência não deve nunca esquecer o 

compromisso de todos nós aqui em fazermos avançar o processo social neste país. 

Sobre a possibilidade de rotatividade entre sociedade civil e governo, eu gostaria 

de fazer só mais uma observação.  O Governo não é um só, ele é um governo democrático, 

eleito, e estamos aqui representando a maioria da população brasileira.  Eu fico muito preocupado 

quando começa essa discussão: sociedade civil e governo.  Temos uma representatividade não 

pessoal, mas em nome daqueles que colocaram o governo onde ele está. Portanto, a nossa 
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maior preocupação aqui é fazer avançar os desejos da nação, da sociedade como um todo, e não 

os da sociedade civil ou os do governo.   

Eu alerto e convido os Conselheiros a começarem a pensar sobre isso.  Se 

começamos a colocar aqui contraposições ao governo, estaremos colocando obstáculos à plena 

efetivação das decisões deste próprio Conselho.  Temos que refletir sobre isso para que o 

processo social avance e avance seguramente, sem retrocesso, porque estamos cansados de 

andar para trás. Os períodos de exceção foram uma escola dura e sofrida. Agora estamos 

vivendo o regime democrático na sua plenitude. Um Conselho, com a constituição que tem, tem a 

obrigação de fazer avançar o processo sem retrocesso. 

Era isso o que eu queria falar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira Fátima e o Conselho 

Emerson pediram a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu acho que o Conselheiro da 

Saúde levantou uma questão muito importante. O Conselho é paritário, mas é um Conselho 

único, quer dizer, governo e sociedade civil.  Realmente temos que, juntos, tentar construir 

alguma coisa com relação à assistência social.  

Também não podemos nos esquecer que a democracia é embate de idéias, 

discussões. O governo tem algumas posições, às vezes, diferentes das da sociedade civil.  Isso é 

democracia também. Se todos pensassem igual, não precisaria haver paridade entre sociedade 

civil e governo.   

A sociedade civil é escolhida de forma diferente, é por eleição, não é indicada. 

São organizações não-governamentais.  

Nesse momento da eleição, isso não deve ser agravado.  Deve ser, ao contrário, 

adequado para que as questões avancem. 

Como o Conselho é novo, a proposta da Conselheira da APAE é extremamente 

saudável.  Então, que a sociedade civil se reúna, não no sentido de se contrapor mas no sentido 

de ver como somar. 
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Diante disso, proponho até que a sociedade civil se reúna hoje, no horário do 

almoço, para “bater uma bola” — já que a próxima reunião já será de eleição —, com esse intuito 

de não se opor, não se contrapor, mas de somar, como somar, verificar quais os avanços, 

aspirações e quais as propostas que temos.   

Também acredito que os representantes do governo trabalharão nessa 

perspectiva de não se opor, de não ver a sociedade civil como algo tendente a dividir – como 

disse uma companheira governamental, o Conselho é deliberativo.  Não vamos dividir.  Para que 

não exista isso, que os Conselheiros tenham essa perspectiva que o Conselheiro da Saúde tão 

bem levantou. Quero parabenizá-lo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Cristina. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE – Foi válida a tentativa de não tentar 

polarizar as coisas entre governo e sociedade civil, mas obviamente sabemos que em qualquer 

processo democrático do mundo dificilmente compõe-se algo de consenso.  Existem articulações 

que correm nos bastidores. É normal.  Assim também é lícito que a sociedade civil queira ocupar 

o cargo de Presidente ou de Vice-Presidente.  Obviamente, é lícito ao governo tentar se articular 

para, se for o caso, permanecer na Presidência.  É inevitável que haja esse tipo de articulação 

nesse tipo de reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está inscrito o Prefeito Emerson. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL – Nós compomos um Conselho 

com representantes das entidades civis e representantes do Governo.  O nosso objetivo é 

avançar, é fazer aqui uma administração compartilhada, em que vamos dividir tarefas com o 

propósito de multiplicarmos resultados.  Esse é o objetivo.  

Vem aí uma eleição. Acho que um representante do governo na Presidência 

exerceria um papel facilitador, sem excluir, evidentemente, a participação da sociedade civil.  
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Para ser prático e objetivo, eu gostaria de sugerir que pudéssemos reconduzir o 

nosso Presidente Gilson e, como representante da sociedade civil, eu sugeriria o nome do 

Conselheiro José Carlos. Essa é apenas uma sugestão para a discussão sobre quem será o Vice-

Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ainda não estamos propriamente na 

eleição. 

 O objetivo aqui é apenas dizermos da preocupação que devemos ter com a 

próxima reunião, até porque ela vai ser o tema quente.  Eu até agradeço ao Prefeito Emerson 

pela sugestão, por ter feito referência a minha pessoa, mas o assunto precisa ser tratado por 

todos. 

 Estão inscritos os Conselheiros Dolores, Piola e Geraldo. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO – Normalmente os Conselhos não discutem 

esse momento. É importantíssimo o setor governamental se posicionar frente à sociedade civil até 

para afirmar que acha importante manter o Presidente.  É importante também o governamental 

discutir entre si qual o nome do representante governamental mais adequado, senão a área 

governamental não participa de um processo democrático. Na medida em que isso fica isolado, a 

sociedade civil faz uma avaliação para dar equilíbrio à negociação que vai fazer. Não se trata de 

querer polarização, mas de participar do processo democrático. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro José Carlos com a palavra. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Eu não levantei o assunto por uma questão 

de polarização ou de contraditório. 

O processo é democrático.  Nossa experiência nos Estados e nos municípios 

mostra que há essa prática.   

Não significaria nenhum tipo de retrocesso da política nacional de assistência 

social. Definitivamente.   
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Agora, acho até que pode haver questões relacionadas com o fato de as 

pessoas serem muito novatas no Conselho, impossibilitando a continuidade, ou até a dificuldade 

de se aceitar que a máquina pública está sendo dirigida por um órgão não-governamental. Mas 

quanto a significar retrocesso, definitivamente não.  Se estamos aqui, por exemplo, apenas para 

referendar e sermos tutelados... Acho que não é por aí.   

Não estamos querendo colocar a situação nessa perspectiva.   

Eu queria agradecer a indicação, mas não posso aceitá-la. Não é essa a 

questão.  A questão levantada é muito mais de filosofia de um momento social, de um certo 

controle social que se está organizando no Brasil.  

Retrocesso haveria, no meu entendimento, se fosse usado como argumento o 

seguinte: se a sociedade civil assume este Conselho, vamos ter problemas.  Isso seria 

retrocesso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO – Na verdade, acho 

importante essa discussão com relação à eleição de Presidente e de Vice-Presidente.   

Eu só gostaria de colocar uma situação a título de exemplo.  No caso do 

município de Salvador, sou da sociedade civil e sou Presidente do Conselho Municipal. 

Entretanto, a Bahia é um dos poucos Estados em que o Presidente é indicado por lei e é do 

Governo. O momento não está para se discutir quem é da sociedade civil ou do governo. Para 

mim é indiferente.  Acho que o momento é de ver a proposta do Conselho, o que pensamos deste 

Conselho.   A partir daí, escolhemos quem se encaixa nessa proposta, independente de ser do 

Governo ou da sociedade civil. 

Essa é a minha contribuição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Tem a palavra o Conselheiro Piola. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA – Eu queria fazer uma reflexão. 
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É claro que a Presidência é importante.  Às vezes supervalorizamos o papel da 

Presidência em um Conselho, em um órgão colegiado.  Não adianta termos um excelente 

Presidente se o conjunto dos membros não está comprometido. Aqui a questão não é de 

capacitação técnica ou não sei o quê. A participação no Conselho é comprometimento, é saber se 

as pessoas estão com vontade e com disposição de participar, de discutir e de lutar por suas 

posições, para que o Conselho se faça atuante. 

Um bom ou mau presidente pode ajudar ou pode atrapalhar, na minha visão.  

Na verdade, ele tem um papel limitado, pois não pode tomar decisões sozinho, tudo depende do 

Conselho. 

Então, temos de fazer a reflexão: a performance da gestão desse tipo de 

Conselho depende muito mais dos Conselheiros do que da Presidência.  É claro, pode atrapalhar 

também.  Isso é verdade, mas não é a coisa mais importante. 

Aqui no CNAS, temos realmente que analisar melhor essa questão.  Não é o 

mais importante a questão da rotatividade entre governo e sociedade civil. Mais importante é 

discutir o que se pretende com este Conselho.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Todos esses temas ficam para reflexão 

dos Conselheiros. 

O Conselheiro Geraldo pediu a palavra. 

 

LUIZ GERALDO DE MATTOS – Meu caro Presidente, eu gostaria de fazer uma 

consideração rápida. Este realmente é um momento interessante para conversarmos e nos 

conhecermos melhor.  Estamos chegando ao Conselho e alguns já têm mais privilégio do que 

nós,  em termos de conhecimento e de envolvimento. 

Eu gosto muito de viver em comunidade e procuro me dispor da maneira mais 

aberta e tranqüila possível. Estou gostando da discussão, porque de alguma forma estamos 

fazendo as nossas considerações juntos, não ficando o pessoal da área civil de um lado e o do 

governo do outro, cada um meio acabrunhado. Cada um fala o que está pensando e vamos 

ouvindo e criando as nossa alternativas e propostas.  
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São momentos importantes porque o Conselho realmente é relevante nesse 

contexto social brasileiro, que é o grande desafio para todos nós. 

Eu gostei muito, inclusive, da sugestão do nosso companheiro que até citou 

nomes.  Eu apresento os votos: deixo o meu voto para o Gilson e para o José Carlos.  Gostei 

mesmo da solução.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) –  Está inscrito o Conselheiro Guilhermino.  

 

GUILHERMINO SILVA DA CUNHA – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, embora 

recém-chegado aqui, entendo que o nosso Conselho tem uma natureza peculiar em termos de 

Presidência e de Vice-Presidência.  

Este Conselho tem base em um eficiente Secretário-Executivo, que não é eleito, 

é uma pessoa de carreira e conhece todos os meandros do trabalho, e conta com uma equipe de 

funcionários comandada por ele. Vejo o Presidente muito mais como um moderador, como aquele 

que sabe agir democraticamente, ser amável, simpático com todos, dar a palavra e controlar a 

reunião para que possa correr bem.  Nesse sentido, eu diria que, por minhas observações nessas 

reuniões, me sinto bem presidido até aqui. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos suspender a nossa reunião para o 

almoço. 

Voltaremos à tarde, às 14 horas.  

Está suspensa a reunião. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Boa-tarde. Já temos quorum, mas ainda 

não chegou o Dr. César, da Secretaria de Assistência Social. Poderíamos saltar esse ponto da 

pauta, para não perdermos tempo. 

 Ele chegou. Com isso vamos retomar imediatamente o assunto. 

 Com o César aqui, vamos iniciar imediatamente na seqüência da pauta: a 

proposta orçamentária para 1999.  

 Pergunto à Conselheira Cristina se ela vai fazer a exposição, ou se será feita 

pelo Diretor do Departamento de Financiamento da Assistência, Dr. César. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Gostaria de passar a palavra para 

o Dr. César. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Dr. César vai nos falar rapidamente 

sobre a proposta da Assistência Social, que está na página 67 do nosso caderno. Chamo a 

atenção para o fato de termos dois documentos: um, enviado a este Conselho na reunião 

passada, pelo Prof. Heldo Mulatinho, que contém uma série de informações importantes, 

conforme terão oportunidade de ver com a exposição do Dr. César. O segundo documento, na 

página 82, enviado pelo Subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da 

Previdência, Francisco José Pompeu Campos.  

 Esses dois documentos contém informações detalhadas. No segundo consta o 

quadro das despesas, chamado QDD, Quadro de Detalhamento das Despesas por Estado do 

Brasil. Dá para ter uma idéia de  o que vai acontecer com todos os Estados, se essa proposta 

vingar. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero fazer um encaminhamento. 

Como é uma questão que suscita muito debate, peço que o Dr. César faça sua exposição, depois 

a comissão que analisou o processo ontem manifeste a sua posição e, em função disso, seja 

aberta a discussão. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está bem. Essa proposta foi inclusive 

discutida ontem na Comissão de Financiamento. A Conselheira Fátima fez um resumo das 

conclusões da comissão. Se todos estiverem de acordo, ela fará uma explanação em seguida. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Boa-tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores 

Conselheiros. Estive ontem aqui, juntamente com a Comissão de Financiamento, fiz uma 

exposição e tirei algumas dúvidas.  

 É com satisfação que em mais um ano estou aqui para explanar a proposta aos 

senhores, dando cumprimento ao que determina a Lei nº 8.742. 

 O documento elaborado pelo Dr. Francisco Pompeu, e encaminhado à 

Presidência do Conselho, consta de um quadro-resumo, que dá um histórico da execução dos 

recursos orçamentários na área de Assistência Social, nos exercícios de 1996 e 1997. O 

documento abre também uma coluna com o que está disponível hoje e foi aprovado pela Lei 

Orçamentária.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É o documento da página 83. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Estou sem o documento de vocês.  

 Em seguida vem o orçamento de 1999, aberto em duas colunas, com uma 

proposta mostrando o que o Ministério recebeu como limite da área econômica, do Ministério do 

Planejamento, qual a proposta encaminhada pela Assistência Social e qual foi aprovada pela área 

técnica do Ministério, esta última é a da coluna “E”.  

 A seguir há algumas colunas de variação percentual.  

 Depois desse quadro há todos os detalhes da proposta orçamentária da 

Assistência Social, aberta em termos de funcional programática, de categoria de despesa por 

Estado, respeitando os critérios de partilha do Conselho, com suas respectivas metas. 

 Em termos gerais a proposta da Assistência Social monta a 2 bilhões, 122 

milhões, 135 mil e 610 reais. Esse é o número total do orçamento da Assistência Social para o 
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exercício de 1999. Esse número é superior em 62% ao orçamento de 1998, em termos nominais; 

e 71%  superior ao que gastamos em 1997. 

 Desse total, 62% estão sendo destinados ao pagamento de benefícios de 

prestação continuada, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência. Há 1 bilhão, 313 milhões, 

534 mil e 904 reais para essa finalidade. 

 Chegamos a esse número da seguinte forma — já expliquei isso ontem, mas 

vou repetir aqui: pegamos o realizado do mês de maio, já considerado o incremento, o acréscimo 

dos benefícios aos idosos, que chegaram naquela faixa dos 67 anos. No mês de junho 

consideramos o impacto do salário mínimo de 8,33%, mais o crescimento vegetativo de 1,07%, o 

que vínhamos considerando. Chegamos a esse número de 1 bilhão, 313 milhões, 534 mil e 904. 

É bastante superior ao limite, ao teto passado pela Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, que 

passou quase 700 milhões a menos. 

 Os 38% restantes estão divididos nas demais ações desenvolvidas pela 

Secretaria de Assistência Social. Existe a rede de serviços assistenciais à criança carente, à 

pessoa idosa e ao portador de deficiência com aproximadamente 20% desse total. Lembro os 

senhores que, no caso dessas três ações, em todas há crescimento da meta em relação a 1998. 

Essa meta é a constante do projeto de lei da LDO, encaminhada pelo Executivo. 

 Depois temos a ação de erradicação do trabalho infanto-juvenil, contemplada 

com 82 milhões, 296 mil e 700 reais. Houve um aumento bastante significativo em relação ao 

exercício de 1998 e ao que foi gasto em 1997. Tal aumento está respaldado pelos discursos do 

Presidente da República, à disposição dos senhores na Internet, na Radiobrás, com uma 

promessa de erradicar o trabalho infantil o mais rápido possível, tirar todas as crianças das 

carvoarias, do sisal, libertar as crianças submetidas a esse trabalho escravo.  

 Há também programas de enfrentamento à pobreza: geração de renda e ações 

sociais comunitárias. Houve um apoio do Governo Federal em 1996. Isso constou do projeto de 

lei do orçamento de 1996 para o exercício de 1997, mas infelizmente não constou da proposta 

orçamentária de 1998, apesar de o nosso Conselho ter aprovado. A área econômica não aprovou 

esse programa e, através de emendas no Congresso Nacional, temos hoje algumas dotações 

orçamentárias para gastos relacionados a esse programa. 
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 Em mais um ano a área econômica não deu limite para essas atividades de 

enfrentamento à pobreza: geração de renda e ação social comunitária. Pela importância dessas 

atividades — lavoura de subsistência, reforma de centros comunitários, atendimento a diversas 

famílias —, a Secretaria resolveu colocar na sua proposta cerca de 80 milhões de reais para 

essas duas atividades, basicamente repetindo o que há no orçamento de 1998. 

 Voltando à parte física, toda a proposta está calcada nas metas constantes do 

projeto de lei da LDO, com exceção do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e do Programa 

de Erradicação de Trabalho Infanto-Juvenil. As demais ações estão superiores à meta constante 

hoje na lei orçamentária atual. Pegando o custo médio de cada programa, multiplicando por essa 

meta constante da LDO, o número que encontramos é esse daqui. 

 Em termos gerais, o nosso entendimento é que essa proposta aprovada pelos 

senhores, pelo Conselho Nacional de Seguridade Social, não resolve, de maneira alguma, o 

problema da Assistência Social no Brasil. É um percentual muito pequeno, mas é uma proposta 

que podemos defender junta à área econômica. Ela nos mostra um crescimento significativo de 

62% na média geral em relação a 1998, e nos mostra também um crescimento em relação ao que 

já fizemos e ao que estamos fazendo.  

 Volto a repetir: não é o número ideal, mas não podemos fantasiar muito. Esse 

número é defensável, pois existe uma metodologia em função desse número, foi trabalho em 

função dos próprios números do Poder Executivo, os constantes do projeto de lei da LDO. Mesmo 

assim, já está quase 1 bilhão acima do teto que nos foi passado pela Secretaria de Orçamento 

Federal, o que nos foi passado pelo Ministério do Planejamento.  

 Com a ajuda do Conselho, do Ministro e da Casa Civil, se conseguirmos fechar 

nesse montante, para o exercício de 1999, temos um ano pela frente e chegaremos ao final de 

1999 pagando todas as parcelas previstas em todos os programas assistenciais. É claro que não 

tem aumento de per capita, mas há uma pequena expansão de meta. 

 Na verdade não tenho muito o que dizer. Os números são esses. Ontem nos 

estendemos um pouco mais. Como já havia dito, nos quadros seguintes há uma proposta aberta 

em termos de Estado, com sua correspondente meta física, respeitando o critério de partilha 

determinado por este Conselho.  
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 Sr. Presidente estou à disposição do senhor e dos demais membros do 

Conselho para dirimir quaisquer dúvidas. Obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir a Conselheira Fátima, que já 

elaborou um encaminhamento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Fizemos a reunião de Financiamento 

ontem, com a presença do Dr. César. Quero dizer que ele é uma pessoa querida para nós. Há 

muito tempo trabalhamos juntos com o orçamento, e tenho um prazer muito grande em trabalhar 

com ele. 

 Ontem, a Comissão de Orçamento fez uma excelente reunião. Os seus 

componentes podem depois completar o que vou dizer, se eu não for feliz. Mas esse ponto em 

que vou tocar foi discutido e tirado na própria reunião.  

O orçamento proposto para a Assistência Social em 1999, por parte da 

Secretaria de Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social, dessa vez veio 

em uma única proposta — no ano passado houve duas: uma, do CNAS; outra, da SAS e o CNAS 

deliberou pela sua aprovação, com algumas ressalvas.  

 O Dr. César disse muito bem: aqui estão os números. A Comissão procurou 

analisar os aspectos físicos, atrás desses números, as pessoas com quem esses números irão 

tratar: as crianças, os adolescentes, os idosos, os portadores de deficiência, que estão esperando 

por esses recursos.  

 Diante disso resolvemos aprovar, mas há três formas de o CNAS agir: aprovar 

simplesmente, não aprovar, ou aprovar com ressalvas. Optamos por aprovar com ressalvas. As 

ressalvas são as seguintes: o orçamento é maior do que o limite da SOF para 1999, entretanto é 

menor do que o orçamento aprovado por este Conselho para 1998. O orçamento deste ano é de 

2 bilhões e 1 milhão; o do ano de 1998, aprovado por este Conselho, foi de 3 bilhões e 1 milhão. 

Ou seja, é 1 bilhão a menos. 

 A proposta foi baseada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é um aspecto 

positivo. Mas faltou o suporte dos planos estaduais e municipais, o que dificulta a 
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descentralização. Em 1998 o orçamento foi  baseado nas demandas estaduais e municipais e 

isso, do ponto de vista da descentralização, é um grande avanço.  

 Este ano, em função de vários problemas operacionais — os planos não 

chegaram, não contemplavam as necessidades apresentadas pela SAS —, não puderam ser 

contemplados. Mesmo assim consideramos que isto é uma debilidade: ter um orçamento que não 

é direcionado, no sentido de estar atendendo às demandas estaduais e municipais, fazendo com 

isso avançar a descentralização.  

 O aspecto positivo é que o plano aumenta as metas, mesmo assim dentro dos 

limites da LDO, o que também é um aspecto positivo, pois dá aquela margem que o Dr. César 

expôs. Mesmo dentro da proposta do Governo, há uma nova Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

para se adequar ao Plano Plurianual, que não está sendo mais aceito pelo próprio Governo que o 

elaborou.  

 A LDO foi modificada e esse orçamento já foi feito baseado no novo projeto da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porém, ele mantém o per capita muito defasado, como o próprio 

Dr. César afirmou. 

 Há uma ressalva: foi determinado o valor para o BPC de acordo com ordem de 

serviço vigente — aquela implantada através de medida provisória, que modifica o Benefício de 

Prestação Continuada. Ela limita os critérios de concessão deste benefício, principalmente 

prejudicando os portadores de deficiência. Sabemos que os Benefícios de Prestação Continuada 

são constitucionais e não podem ser tirados. A tendência é  ele aumentar muito, ainda mais que 

os idosos tiveram sua idade diminuída de 70 para 67 anos, depois de dois anos. Daria para ter 

um aumento muito maior do que a expectativa, porém, com essa nova ordem de serviço, 

expedida por medida provisória, modificando o conceito de família e os critérios de avaliação da 

pessoa portadora de deficiência, houve uma quebra, prejudicando principalmente as pessoas 

portadoras de deficiência, o maior número de beneficiados.  

 Sempre víamos, quando era exposto aqui, que os idosos eram em menor 

número e os deficientes sempre em maior número. Os mais prejudicados foram as pessoas 

portadoras de deficiência. Essa é uma das questões que levantamos como ressalva. 
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 Nos programas de enfrentamento à pobreza, a demanda é maior do que o valor 

cogitado. O Dr. César disse muito bem que a SOF não apresentou orçamento algum para esse 

tipo de programa, ou seja, zero.  Foram dados 80 milhões por emenda parlamentar. 

Consideramos que esse valor deva continuar, mas ainda é uma solicitação. Mesmo assim, foram 

80 milhões para cobrir uma demanda reprimida, e provavelmente esse programa teria que se 

estender não só pela clientela que atinge, como também para tirar muitas pessoas da miséria.  

 Por fim, o orçamento não contempla os 5% do orçamento da Seguridade Social 

para a Assistência Social. Esse item já existe desde as duas conferências nacionais, a primeira e 

a segunda, onde foram sugeridos os 5% do orçamento da Seguridade Social. O orçamento nem 

chega a 3% do orçamento da Seguridade Social. 

 Para o avanço da Assistência Social é necessário que essas ressalvas sejam 

contempladas.  

 Principalmente, o CNAS propõe para o momento, que não haja nenhum tipo de 

redução orçamentária por parte dos ministérios da área econômica, para que possamos atingir o 

mínimo no combate à exclusão. 

 Esse texto sairá como uma proposta de resolução do CNAS, se for aprovada por 

este Conselho, como uma resolução do Conselho para o orçamento. A proposta aprova o 

orçamento proposto pela SAS e pelo MPAS,  com ressalvas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já temos inscritos o Brito e o Geraldo. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Ainda quero complementar o que foi dito 

pela Comissão a respeito dessas ressalvas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, vou inscrevê-lo em primeiro lugar. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Estivemos conversando ontem também a 

respeito de criarmos uma resolução no Conselho, sugerindo à Secretaria de Assistência Social o 

pagamento dos serviços prestados no mês subseqüente à prestação dos serviços. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só uma questão, José Carlos:  

isso está nos informes da Comissão. Aqui só temos de discutir o orçamento. Há outras coisas que 

eu quero abordar, como quem é o relator dos 5%, o número do telefone, o que se pode fazer, 

mas tratarei isso na parte referente a Informes da Comissão. Creio que agora devemos decidir se 

aprovamos ou não o orçamento, com ressalvas ou não. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos deixar para discutir isso nos 

Informes. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Tenho uma dúvida. Achei 

interessante e bom o fato de o orçamento ter sido ampliado. É um fator positivo. Mas verifiquei os 

anos de 1996, 1997 e 1998 as mesmas paridades. Se formos observar, não muda muito a 

variação entre os programas específicos, não altera muito. Os programas de apoio à criança e à 

pessoa idosa praticamente se comportam da mesma forma.  

 Minha dúvida é a seguinte: no caso do Plano Nacional de Assistência Social, 

que por sermos novos não tivemos acesso, as prioridades não determinam uma variação de 

atenção de programas a depender do ano? Ela se mantém desde o início do ano na mesma 

forma de atenção? Vou dar um exemplo: fizemos um diagnóstico comunitário no município de 

Salvador e verificamos que o apoio aos portadores deficientes e a idosos era realmente aquém 

do apoio à criança carente. Nesse ínterim, propusemos ao plano municipal que as prioridades 

fossem deslocadas, à medida que esse diagnóstico fosse reatualizado, e verificássemos que 

aquele segmento propriamente dito recebesse uma maior cobertura. A minha dúvida é 

exatamente porque mantém a mesma paridade. Há algum tipo de noção de prioridade, que possa 

verificar qual será a maior cobertura; ou o Conselho Nacional se posicionou com relação ao 

atendimento desses dois segmentos, através do BPC? Essa foi a única dúvida que tive pois, se 

observarem, eles mantiveram a mesma paridade, ou seja, todos os anos parece que o orçamento 

não atende a uma prioridade determinada, com base nos planos municipais e estaduais. 

Naturalmente tem que haver uma diferença. Em um ano a criança está sendo mais atendida; no 
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outro, a prioridade é o portador de deficiência. Não que deixemos necessariamente de atender o 

outro segmento, mas que a prioridade mude a depender do ano, pois trabalhamos em função de 

planos plurianuais. Não senti isso aqui. Parece que os orçamentos não estão baseados na 

prioridade dos planos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a palavra para o Dr. César 

esclarecer essa dúvida. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Conselheiro, estou apenas há três meses na 

Secretaria. Continuo aqui no Ministério, e estou também ocupando um cargo na Secretaria. Pelo 

que já entendi, essa rede de atendimento tem um determinado número de metas, que podem ser 

redistribuídas, mas são específicas de cada linha de ação. Existe a da criança em creche, a de 

apoio ao idoso e ao portador de deficiência. Se houver um aumento diferenciado...  

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Não estou dizendo que haja um 

aumento da meta física de cada segmento. Mas se há um plano nacional, determinando que este 

ano vai se dar cobertura aos programas de geração de emprego e renda, teria que haver alguma 

variação. A cada ano que passa a variação é a mesma. Quero saber se o orçamento está sendo 

repetido, ou se há um plano determinando uma prioridade anual. Na verdade, o Conselho 

Nacional, os estaduais e os municipais têm a obrigação de avaliar as prioridades para depois 

avaliar o orçamento. Quando chegamos para avaliar o orçamento, quero ter a noção se o plano 

contempla isso. Quando olhamos aqui, verificamos que a única variação forte foi em termos de 

BPC. Pergunto: o plano prevê que o benefício seja contemplado de forma mais incisiva este ano? 

Isso é uma dúvida. Não tive acesso ao plano e às prioridades traçadas por ele. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Não foi visto o Plano de Assistência Social. 

Nada sei sobre o assunto, porque estava aqui no Ministério quando recebi a proposta da SAS. A 

rede de serviços foi toda baseada nas metas que constam do projeto de lei da LDO. Não sei 

como foi o exame dos planos de assistência dos Estados nos exercícios passados. O deste ano, 
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para a rede de serviços, foi unicamente calcado em função das metas constantes do projetos de 

lei, que já estão superiores a da lei orçamentária atual. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podem ser ditas mais algumas coisas, 

mas no final vou fazer algumas considerações. 

 

 LUIZ GERALDO DE MATTOS - Gostaria de receber um esclarecimento. Houve 

uma redução na proposta orçamentária de 1998, em relação a 1999, em torno de 1 bilhão de 

reais? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, houve um aumento. 

 

 LUIZ GERALDO DE MATTOS - Isso estava me perturbando. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Houve um aumento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero deixar claro, pois fui eu quem 

disse isso. Com relação à proposta orçamentária aprovada por este Conselho houve uma 

redução de 1 bilhão. A SOF não a aceitou e já diminuiu exatamente 1 bilhão. É 1 bilhão que está 

sendo jogado por aí. Aliás, ela diminuiu 2 bilhões, pois a proposta era de 2.1; em 1998, passou 

para 1.3. Praticamente 2 bilhões foram cortados pela área econômica do Governo, com relação 

ao que foi votado pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelo Conselho Nacional de 

Seguridade Social. Mas isso não foi aprovado.  

 Com relação ao que foi aprovado pela SOF, houve um aumento; pelo que foi 

aprovado por este Conselho, houve um decréscimo de 1 bilhão. Entendeu, agora? 

 

 LUIZ GERALDO DE MATTOS - Estava com dificuldade em entender isso. Tive 

um receio de que realmente tivesse havido uma diminuição na proposta. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Gostaria de uma explicação sobre a 

manutenção das naturezas de despesas. Dando uma olhada no contexto do orçamento, a 

natureza de despesas circula na Fonte 34, e pouquíssimo na Fonte 41, investimento. 

Tradicionalmente, essa Fonte 34 vem causando um problema muito grande para a 

descentralização. Está sendo dito pela SAS que esse recurso só pode ser gasto em termos de 

custeio, quando na Fonte 34, sendo que o custeio é só para material de consumo e pequenas 

despesas. Se ao mesmo tempo se coloca a questão do per capita, por que continua a 

manutenção orçamentária só de natureza de despesas da Fonte 34?  

 No momento em que estamos discutindo uma nova rede revitalizada, e muitas 

das instituições estão atendendo à reestruturação da rede, inclusive com a nossa necessidade de 

investir em equipamentos, na questão básica de material e pessoal, por que não temos nada que 

se refira a investimento no contexto todo da Lei Orçamentária? A proporção de investimento é 

muito pequena. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Primeiramente, a fonte de financiamento ainda 

não está definida. Essa Fonte 105 é a definir. A fonte de recurso que irá financiar os gastos da 

Assistência Social pode ser qualquer uma da Seguridade Social: COFINS, lucro etc. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Estou falando da natureza  da despesa. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - No grupo natureza da despesa, temos dois 

grupos apenas. Não há o elemento de despesa completo, se é material de consumo, se é serviço 

de limpeza e vigilância, ou serviço de terceiros de pessoa jurídica. Temos dois grupos de 

despesas: correntes e de capital. As despesas correntes têm uma proporção maior, têm que ser 

maior, porque é essa despesas que paga, que mantém toda a rede de assistência. No caso do 

BCC, ela paga todas aquelas entidades contempladas no processo seletivo. A despesa de 

investimento, o grupo despesa de capital  — 45 — é para pequenas reformas, construções ou 
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compras de equipamentos, que no momento não estão determinadas aqui. Só está aberto o 

grupo de natureza da despesa 45. A natureza contábil do elemento despesa ainda não foi aberto. 

Pode ser obra ou equipamento. Isso foi feito conforme a demanda já existente. As pessoas da 

Secretaria têm sensibilidade para isso, sabe em que Estados ou programas é preciso de um 

aporte maior de despesa de capital. Com certeza o nosso maior gasto hoje é com a despesa 

corrente, o que faz pagar toda a rede assistencial, toda a rede de beneficiários do BCC, da 

erradicação do trabalho infantil. Não se paga ninguém com despesa de capital, estas  servem 

para investimentos ligados a equipamentos e à construção, que são pontuais, de acordo com a 

demanda que temos hoje na Secretaria. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Vocês soltaram uma orientação para todos 

os Estados, inclusive para as Secretarias da SAS, dizendo que não irão admitir o contexto de 

qualquer comprovação de pagamento de pessoal na natureza 34, em termos de reabilitação e 

habilitação. Só pode material de consumo. Estão acontecendo problemas nos municípios. 

Levanto essa questão, pois a maioria das creches e a maioria do setor de reabilitação e 

habilitação, que trabalha com portadores de deficiência, quando é liberado o per capita, pagam a  

prestação de serviços de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, de forma mais ampla, 

com esse recurso, e não resolveu o problema da natureza da despesa. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES -  Não se pode transferir recursos   carimbados 

com o grupo 31, despesas de pessoal do Governo Federal. Não se transfere a Estado, nem se 

pode ter convênio ou termo de responsabilidade, plano de trabalho ou transferência de recursos 

com a finalidade de se pagar pessoal. É transferido no grupo 34 — outras despesas correntes. A 

entidade, recebendo a dotação do recurso nesse grupo de despesa, vai ter que viabilizar. Se no 

plano de trabalho consta para que é para atender a tantas crianças, a idosos, ou a manter tantas 

crianças em creches, se ela quiser usar aquilo para limpeza, para pagar faxineira, para pagar o 

copeiro, não há problema algum.  

 Hoje só podemos fazer transferência em dois grupos de despesas: o grupo 34, 

para a entidade viabilizar o que propôs no plano de trabalho; ou no grupo 45, investimento, para a 
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construção ou compra de equipamento. Na medida em que se transfere recursos no grupo 34 

para aquela entidade viabilizar o seu objetivo, o nosso entendimento é que se ela precisa comprar 

uma geladeira para atender à criança, se precisa comprar um lençol, uma cama, pagar a 

faxineira, não há problema algum, desde que não use esse recurso para pagar pessoas que têm 

vínculo empregatício com o Estado. Não se pode pagar servidor público de Estado,  município ou 

federal com recursos transferidos desse grupo de despesas. 

 

 MARIA DO CARMO MENICUCCI - Essa informação precisa ser passada para 

os escritórios regionais da SAS. Estão dando informação equivocada para as entidades. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Só quero dar um exemplo sobre o 

trabalho infantil,  de quando eu estava à frente da Coordenação do Brasil Criança Cidadã. No 

caso do programa de erradicação, que prevê a concessão da bolsa para a família, parte dos 

recursos é custeio,  e o per capita para a manutenção da atividade da jornada ampliada. Quando 

esse programa chegou, principalmente no Estado de Pernambuco, onde foram cadastradas 

milhares de crianças, houve um problema muito sério na contratação de recursos humanos. Com 

a entrada do programa no município, houve uma invasão escolar, em função do recebimento da 

bolsa. E ainda o próprio programa preconizava atividades no segundo turno, o que acarretava 

uma sobrecarga de pessoal do próprio quadro ou de pessoal extra. Tivemos, nesse período, 

muita dificuldade em operacionalizar o programa, em função dos recursos humanos. Mas também 

tivemos o cuidado de procurar alternativas legais, até junto ao Ministério Público do Trabalho, 

para ver a pertinência do uso dos recursos do custeio. Houve inclusive um trabalho muito 

interessante na Bahia, com a participação do Ministério Público, de um juiz, que estavam 

tentando dar uma solução legal para a questão. Chegou-se à conclusão de que pagar recursos 

humanos indiretamente, com recursos federais, é ilegal. Não é uma questão da SAS. Não se 

pode transferir recursos da União, que configure pagamento de pessoal, salvo se esse 

pagamento for serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, ou seja, profissional liberal ou uma 

firma, através de licitação. Um serviço, como pode ser feito... 
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 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - A instituição é um serviço de terceiros. É 

essa a interpretação. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Não é essa a interpretação. Temos 

inclusive um parecer do Ministério Público do Trabalho. Foi até uma questão em que reforçamos 

muito no processo de seleção do BCC.  

 Se um profissional liberal vai dar um curso de capacitação aos monitores, 

pontual, ele será contratado como profissional liberal, e pode ser pago por aquela tarefa. O que 

não se pode é utilizar recursos de custeio para pagamento de pessoal: de merendeira, de 

faxineira; a não ser que seja um serviço licitado para aquela finalidade. A lei do trabalho é clara 

quanto a isso. Os monitores da jornada ampliada, no caso do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, não podem ser pagos com os recursos da manutenção, pois se trata de custeio. 

Mas foram contratadas pessoas, com recursos do custeio, pessoas que deram cursos de 

capacitação a esses monitores. Isso foi feito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Terceirizando. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Terceirizando em termos. Pelos 

documentos que tivemos acesso, vimos que o próprio Ministério Público do Trabalho, que estava 

querendo colaborar com esse programa no Estado da Bahia e achar uma alternativa, não 

encontrou saída, por exemplo, para que a prefeitura pagasse os monitores, que ela havia 

contratado para a jornada ampliada. E isso mesmo através das ONGs, mesmo através de 

entidades. Tenho esse documento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você está dizendo que a entidade que 

recebe dinheiro não pode pagar seu próprio pessoal. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Não pode. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A menos que esse pessoal seja 

contratado no sistema de terceirização, para uma tarefa específica. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Para uma tarefa específica. É 

contratação de serviços de terceiros. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acabaram as inscrições. Vamos 

recomeçar com o José Carlos e a Dolores. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Então, a prática de assistência social está 

totalmente ilegal. Não há cabimento para esse tipo de situação. Até incluímos na Norma 

Operacional Básica, quando aprovada neste início de ano, aquele mecanismo de financiamento 

da política nacional de assistência social, a Lei nº 8.666, exatamente para sair daquela amarra da 

Instrução Normativa do Tesouro Nacional, e proporcionar a compra de prestação de serviços. Ou 

seja, através da Lei nº 8.666, que está na norma, há outros pressupostos legais, e são contratos 

administrativos que não têm que interferir na compra dos serviços. Compra-se um serviço de 

reabilitação. Já que aquilo tem sido licitado e foi terceirizado, pode ser pago o que quiser com 

relação isso. Consta no pressuposto legal da  Lei nº 8.666. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas isso pode.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Vou dar um exemplo concreto. Na minha 

instituição tenho um contrato com o Estado de Minas Gerais, através do Fundo Estadual, que me 

repassa, compra serviços de reabilitação e habilitação. Naturalmente estamos pagando os 

funcionários com esses recursos e todas as instituições também estão. Penso que pode ser feito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas isso é diferente. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Por quê? 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É um contrato feito com o Estado, como 

uma personalidade jurídica de direito privado. Você pode participar de licitações do Estado. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É uma das questões colocadas para a 

manutenção da rede. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Eu também posso. Sou dispensada pelo 

artigo 24. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - O que conversamos no Brasil inteiro, tanto 

na área de ações continuadas, como serviços assistenciais continuados, na área de creche, 

idosos e portadores de deficiência, foi que havia uma rede montada, com uma inexigência de 

licitação, pela Lei 8.666, por já estar com absoluto tempo de serviço, notória especialização e uma 

série de coisas. É este mecanismo que permitiu agora, neste ano em curso, a manutenção da 

rede de prestadores de serviços. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas isso é contrato. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É contrato. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Cuidado, há uma diferença entre contrato 

e convênio. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Gostaria até de ter essa informação, pois 

está andando um processo no Tribunal de Contas de Minas. Pelo que o César está expondo, na 

hora em que prestamos conta, se fiz o contrato ou convênio com o Estado, para responder a 120 

atendimentos, a minha forma de prestação de contas é relacionar se estou prestando os 120 

atendimentos de habilitação e reabilitação. Como convênio também. Toda instituição filantrópica, 
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sem fins lucrativos, pode assinar contrato com o Estado, ser dispensado de licitação, pelo artigo  

24 da Lei nº 8.666, desde que seja competência dela. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Claro. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Então, não existe essa diferenciação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Entre contrato e convênio? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Não, todas podem fazer.  

 O que está acontecendo é problema de interpretação, pois vi que o César deu 

uma interpretação diferente. No momento em que está fazendo o convênio com a entidade, está 

conveniando com ela para oferecer habilitação e reabilitação. Se ela tiver que fazer o contexto de 

despesas necessárias para habilitação e reabilitação, desde que ofereça aquilo que está no 

objeto do convênio, pode fazer, e ser chamado de custeio. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É preciso esclarecer isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Vou tentar esclarecer isso, pois vem 

sendo discutido desde a época da LBA.  

 A diferença entre convênio e contrato é que o primeiro é feito com entidades 

governamentais e o contrato com entidades privadas. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Não. Tenho um contrato com o FAT. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. O contrato é bilateral, são 

responsabilidades entre as partes. Quando se faz um contrato, sendo uma entidade privada, há 

um programa a cumprir nesse contrato e, desde que tenha sido especificado, pode cumpri-lo.  
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 O convênio é uma transferência de recursos e, no caso particular do nosso 

orçamento, é para custeio. É algo completamente diferente.  

 O prefeito está aí, e conhece isso muito bem. Convênio é custeio. Se você pegar 

o dinheiro de convênio e pagar o pessoal da prefeitura, eles vêm em cima. Esse é o ponto. A 

entidade que fizer convênio com o município tem o mesmo problema, mas se ela assinar um 

contrato com o município é diferente.  

 O que se poderia dizer é que o instrumento jurídico mais conveniente seria o 

contrato. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Claro, para todos. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Gostaria até que a Comissão de Normas 

definisse isso, pois está havendo uma incorreção muito grande na compreensão de convênio e 

contrato. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Essa discussão foi feita aqui ano passado. 

Não estavam sendo consideradas a Lei de Licitações Públicas e de contratos administrativos na 

NOB e nas diretrizes e  foram incluídos exatamente para favorecer essa relação entre os fundos e 

as entidades prestadoras de serviços de quaisquer natureza jurídica, para contratos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pode ser feito, inclusive sem licitação. 

 Deixem a Fátima continuar, pois cassamos sua palavra. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essa questão não está clara. Ficou claro 

para o Conselho Nacional que há dúvida quanto a isso para os escritórios e para as entidades. O 

CNAS tem que fazer um esclarecimento sobre isso. Não dá para continuar como está. É 

extremamente complicado estar discutindo orçamento, com questões de legislação que às vezes 

inviabilizam a própria execução orçamentária. Se pode ser usada nisso ou naquilo deve ser 

esclarecido, dizendo que pode, em função de tal legislação, para não impedir o bom atendimento 
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à população. Se o que está impedindo é a legislação, ou a falta de esclarecimento e unificação 

entre as leis, devemos resolver isso. Essa é uma legislação que vem da época da LBA. Foi 

extinta a LBA, mas as legislações antigas e ultrapassadas continuam vigorando.  

 O único ponto que tem que ficar esclarecido é que o pagamento a outras 

pessoas só pode ser feito se não tratar de servidor público, que não pode receber outro ordenado 

do próprio Tesouro. Isso é impossível. A não ser que o serviço seja terceirizado.  

 Essa questão envolve tanto a Comissão de Normas como a de Política. A 

Comissão de Financiamento tem que fazer uma normatização para essa questão, com a 

participação do César. Podemos fazer isso, para oferecer uma unificação, e não haver os 

problemas que estão existindo. 

 Queria falar de outros assuntos que estão patentes. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos terminar esse assunto. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Agora entendi o que a Dolores 

quis dizer.  

 Na verdade, as entidades agiriam como uma contratação de terceiro para o 

município e o Estado, quando viessem recursos do Governo Federal. Tem havido um problema 

muito grande na Bahia, com relação ao benefício de Ação Continuada. As entidades estão 

colocando que, na verdade, elas são os terceiros com relação ao recurso público; e não o recurso 

ir para ela e, a partir daí, trabalhar como terceiro. Isso não está claro, pois pela lei natural de 

recursos da União, Estados e municípios para as entidades, a lei diz que a entidade tem que 

passar também pelo mesmo processo. As entidades estão confusas. Na verdade elas não sabem 

se funcionam como terceiros na rede; ou se, ao recurso chegar, quem ela contratar é o terceiro. 

O ponto da confusão está exatamente aí. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse assunto é de Direito Administrativo e 

vamos solucioná-lo. Vamos fazer uma discussão interna no Conselho e traremos uma regrinha, 
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um vade-mécum para todos ficarem esclarecidos, pois isso é um problema de lei. Não há 

questões maiores. 

 Com relação às sugestões de encaminhamento da Conselheira Fátima, não ouvi 

nenhum dos Conselheiros falando a respeito, eu gostaria de fazer um comentário. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Antes de você falar eu havia me inscrito 

para falar sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas você já falou sobre as 

recomendações. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Faltou uma recomendação. Eu havia 

levantado e, quando passei a limpo, esqueci desse assunto. É extremamente importante o 

assunto que o Brito levantou.  

 Se olharmos os anos de 1997 e 1998, com respectivamente 1.238 e 1.310, e o 

limite que a SOF deu de 1.227, seria uma diminuição.  Gostaria de fazer outra 

ressalva: caso seja mantido o orçamento da SOF, há um decréscimo do orçamento com relação a 

1997. Isso é uma das ressalvas muito importantes, para que seja aprovado o orçamento com um 

aumento. É o que estamos propondo. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Voltando à proposta para 1999, como o 

Presidente disse, tem que ser discutida essa questão na Comissão de Normas.  

 Do ponto e vista da proposta orçamentária, o Fundo Nacional de Assistência 

Social só pode fazer transferência nessas duas categorias econômicas. Isso está claro.  

 Quanto às ressalvas, sobre os 5% dos recursos da Seguridade Social serem 

todos aportados, aplicados na Assistência Social, isso seria ótimo, mas por enquanto está como 

emenda de projeto de lei da LDO. Hoje, não existe nenhuma legislação que obrigue a vinculação 

à área de Assistência Social de qualquer percentual ligado aos recursos do orçamento da 

Seguridade Social.  
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 Quando houver essa determinação, vamos brigar exatamente para termos esse 

percentual dentro do nosso orçamento, seja ele 0,5%, 1,5% ou 6%.  

 Acompanhei as emendas da LDO. Há propostas de 5%, 6% e 8%, mas não 

temos nada realmente aprovado até agora. Esse era o primeiro ponto da ressalva, portanto, 

penso que não deveria constar. 

 O segundo, quanto a essa última proposta da Conselheira Fátima, a respeito da 

intervenção do Conselheiro Brito, entendi que a dúvida era sobre o limite da SOF. O que está 

sendo votado aqui não é o limite da SOF, mas a proposta do Ministério, quase 1 bilhão acima do 

limite da SOF. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Estou querendo com isso exatamente o 

contrário: dar força para que o orçamento seja aprovado. Se permanecermos com o orçamento 

da SOF, vamos ter um decréscimo com relação a 1997. É mais uma forma de estarmos 

aprovando. Nas ressalvas, não sei se você notou, não estamos só dizendo por que aprovamos 

esse; dizemos também por que não queremos o da SOF, inclusive fazendo uma comparação. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Há uma ressalva dizendo que não admite corte 

na proposta do CNAS, por parte dos ministros da áreas econômicas.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Podemos acrescentar isso. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Pode ficar essa. A ressalva mantém a posição 

aprovada pelo Conselho. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Se as pessoas concordarem, retiro esse 

ponto. Foi um acréscimo dado pelo Conselho, que considerei importante. 

 Gostaria de falar sobre os 5%. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse assunto dos 5% é ilegal. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não é ilegal. Temos incluído em todas 

as nossa ressalvas. Isso é uma questão política. O Ministro José Serra, da Saúde, está 

defendendo 10% do orçamento da Seguridade para a Saúde, na PEC nº 169. Se um Ministro 

pode defender esse percentual para a Saúde, por que nós, defensores da Assistência Social, não 

podemos fazer a defesa da Assistência Social?! Temos a obrigação de fazer isso, mesmo porque 

é uma  antiga bandeira nossa, que vem desde a I Conferência Nacional de Assistência Social. 

Não podemos abrir mão disso. 

 

 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Fátima, são 30% dos recursos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - São 30% dos recursos da Seguridade 

para a Saúde. É o que o Ministro Serra está defendendo para a Saúde. 

 A PEC mudou. Na PEC original eram 10% do orçamento fiscal, mais 30% da 

Seguridade. Na PEC atual são apenas 30% da Seguridade. Tenho acompanhado isso bem na 

plenária nacional de Saúde. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O problema está na forma de escrever 

isso daí. Defender que a Assistência tenha um orçamento de 5% é uma coisa. Dizer que o 

orçamento não contempla 5% é diferente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas continua a defesa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O problema é a defesa. Podemos 

defender, mas não podemos exigir, pois não há nada que obrigue. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Então, continuo com a defesa dos 5%. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos votar essa proposta. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A outra ressalva era só para contemplar 

um aumento em função das sugestões do Plenário. Se as pessoas concordarem que está 

contemplado, principalmente o Brito, retiro o que disse. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Fiz só uma sugestão. Quando 

damos o parecer, o orçamento é o resultado de um planejamento. Se estamos dando o 

orçamento, é preciso saber o que está no planejamento para constar no parecer, até para 

defender esse aumento, pois ele é fundamental, e dizer: o Conselho Nacional, dentro de suas 

prioridades, definidas no seu plano, resolveu este ano reforçar os benefícios de prestação 

continuada. Grande parte do aumento vem do BPC, que está aqui no orçamento.  

 A pergunta que fiz foi: existe alguma base para esse aumento? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse esclarecimento é importante. 

 Conforme explicou o Dr. César, as metas para o orçamento deste ano estão 

todas contidas na LDO. Do nosso ponto de vista, não existe nada para a formulação desse 

orçamento, a não ser um quadro na página 78. Aí temos um quadro onde estão especificadas as 

metas que serviram de base para a formulação desse orçamento. Inclusive  chegou a 1.958, 

preparado pela SAS, depois acabou chegando a 2.122.  Essas metas de aumento de 

atendimento de crianças e pessoas idosas, respondem à sua preocupação. Isso é o que a SAS 

expôs. Esse quadro é muito importante para se entender os quantitativos que estão no quadro 

geral de orçamento.  

 Faltou dar essa explicação. Por aqui vocês verão que no ano de 1997 os 

recursos para o programa apoio à criança carente em creche foram de 1.543.752. Em 1999, o 

aumento da meta está passando para 1.930.000. Estão vendo a coluna “D” comparada à coluna 

“A”? É muito importante olhar a página 78, para entender o porquê do aumento. Vocês vão 

verificar que, para a pessoas idosas, passou de 271 mil para 350 mil. Foi a avaliação que a SAS 

fez desses quantitativos que você está reclamando. Isso supriu um detalhamento, que não está 
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contemplado ainda, em um plano que deveria ser uma política nacional, ou algo assim, que ainda 

está em discussão aqui no Conselho, e que vamos, em uma etapa seguinte, discutir  novamente. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - É importante essa explicação, 

pois é fundamental para reforçarmos a necessidade do aumento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essa questão que o Gilson tocou é 

fundamental. Também ia falar sobre isso, mas estou com medo dos três minutos.  

 Temos que ter claro que ainda não temos uma política nacional aprovada e só 

com base nela vamos poder ter um plano nacional aprovado e, com base neste, poderemos fazer 

um orçamento. Enquanto isso, estamos fazendo o orçamento apenas em função do que já existia 

na LBA, da demanda dos Benefícios de Prestação Continuada, de um ou outro programa 

promovido, como o de enfrentamento à pobreza ou outros. Mas só um plano nacional, baseado 

nos planos estaduais e municipais, e em uma política nacional correta, pode fazer funcionar 

realmente, para termos condições de alcançar um orçamento que atinja pelo menos os 5%. 

  

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - O Dr. Gilson pediu que eu 

coordenasse a reunião, enquanto ele atende o telefonema do Ministro. 

 Parece que não há ninguém mais inscrito. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Os Informes da Comissão virão logo após a 

aprovação do orçamento? Queremos a presença do César aqui, antes que as outras comissões 

se manifestem, pois alguns informes dizem respeito a ele também.  

 Logo que esse ponto seja aprovado, gostaria de passar para os Informes. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Cabe ao Gilson determinar se 

passaremos para os Informes ou não. Por mim passaria, mas temos que aprovar o orçamento. 
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 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Como é algo formal, temos 

que esperar pelo Gilson, porque ele é competente para isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -  Para a aprovação do orçamento são 

necessários 2/3 do Conselho. Isso tem, nem é preciso contar. É preciso saber se ele vai demorar. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Ele está atendendo ao 

telefonema do Ministro. Já vai voltar. 

 Aproveite o tempo, Fátima, diga mais alguma coisa sobre o orçamento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Vou fazer a leitura das observações. 

Vou ler correndo, sem dar explicações, para ver se leio em três minutos. 

 “Apresentada a proposta de orçamento para a Assistência Social em 1999, por 

parte da SAS/MPAS, o CNAS deliberou pela sua aprovação, com as seguintes ressalvas: 

 O orçamento é maior do que os limites da SOF para 1999, entretanto é menor 

do que o orçamento aprovado pelo Conselho para 1998.  

 Esta proposta se baseou no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

entretanto faltou o suporte dos planos estaduais e municipais, o que dificulta a descentralização. 

 Aumentaram as metas dentro dos limites da referida LDO, porém manteve o per 

capita já defasado.  

 Foi determinado um valor para o BPC, de acordo com a ordem de serviço 

vigente, baseado na MP, que limita os critérios de concessão deste benefício, principalmente 

prejudicando os portadores de deficiência. 

 Nos programas de enfrentamento à pobreza a demanda é maior do que o valor 

cogitado. 

 Não contempla os 5% do orçamento da Seguridade Social, que é uma luta do 

CNAS. 

 Para o avanço da Assistência Social é necessário que essas ressalvas sejam 

contempladas. Principalmente o CNAS propõe para o momento que não haja nenhum tipo de 
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redução orçamentária, por parte dos ministérios da área econômica, para que possamos atingir 

um mínimo no combate à exclusão.” 

 Foram contemplados? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Sim. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos a contribuição da nossa 

Coordenadora da Comissão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Querida coordenadora.(Risos) 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Amorosa Coordenadora. 

 Vamos colocar em votação o parecer da Comissão de Financiamento já 

corrigido pelo Plenário.  

 Aqueles que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como 

estão.(Pausa) 

 Aprovado. 

  

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Solicitamos que logo após sejam dados os 

Informes, para que o César ainda esteja aqui conosco. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar ao próximo ponto da pauta: 

o Decreto nº 2.536.  

 Como o César está presente, querem que passemos aos Informes das 

comissões?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O Informe da Comissão de 

Financiamento. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Claro, a de Financiamento. 

 Basicamente temos duas questões, que já havíamos conversado com o César, 

ontem. Pensamos que o Conselho deveria elaborar uma resolução, para que o pagamento dos 

serviços assistenciais de ação continuada fosse realizado pela SAS dentro do mês subseqüente à 

prestação do serviço. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - À prestação de contas. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - À apresentação da fatura ou da nota fiscal. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Prestou contas, será pago. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É algo que gostaríamos de expor para o 

Conselho, para que tivéssemos uma resolução nesse sentido, orientando a SAS, para que o 

pagamento fosse feito no mês subseqüente à prestação de contas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para não permitir a descontinuidade. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Alguns chegam com mais atraso, 

outros, mais à frente. Isso terá que ser estudado pela SAS. É complicado já propor aqui. Pelo que 

conheço do trabalho da SAS, e do número de pessoas trabalhando hoje lá, é complicado dizer 

que será no mês ou não. Devemos colocar que seja feito o mais rápido possível, para impedir 

prejuízo às entidades. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Uma segunda solicitação é com relação ao 

grupo de estudos, para tentarmos rever a questão dos per capitas pagos às instituições 

atualmente. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Inclusive poderíamos embutir isso nesses 

estudos do IPEA. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Só para dar uma referência àqueles que 

ainda não estão acostumados com essa área, hoje, pelo  atendimento de uma criança, por quatro 

horas de permanência, a creche recebe 14 reais por mês. É pago menos de 1 real por uma 

sessão de reabilitação. Esses valores estão mantidos nesse mesmo patamar desde o Plano Real. 

É uma iniqüidade! 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho uma proposta a fazer com 

relação a isso. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Deixe-me terminar. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É ainda com relação ao per capita? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Então, deixe-me fazer a solicitação com 

relação ao per capita. 

 Há um acordo com a UNICEF, que está pagando a um consultor, para fazer um 

estudo sobre o per capita, entre outras coisas. Esse consultor solicitou da SAS os critérios que 

balizaram o valor do per capita, fazendo uma avaliação desde a época da LBA até hoje, 

verificando como havia crescido esse valor do per capita, que está sendo pago para as creches, 

para portadores de deficiência, enfim, para as ações continuadas da extinta LBA, assumidas pela 

SAS. 
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 Já foram solicitados alguns estudos, e a Coordenação de Financiamento e os 

nossos importantes colaboradores internos, em termos do Conselho, que têm como 

Coordenadora a Mercês, já têm um material com relação a isso.  

 A UNICEF está se dispondo a continuar com esse projeto por mais três meses. 

Proponho que haja uma integração com a UNICEF, para poder fazer esse estudo. Como o da 

UNICEF é de graça, podemos pegar esse consultor, que já está com a mão na massa, para fazer 

esse estudo extremamente conveniente sobre o per capita. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - O último Informe é relacionado aos critérios 

utilizados nesse orçamento de 1999. Ontem, na nossa Comissão, achamos ser muito prudente 

termos um contato com a Comissão de Política no sentido de que os planos estaduais e 

municipais cheguem à SAS até o dia 31 de dezembro deste ano, para que ano que vem esse 

orçamento seja realista. Não tenha cortes por ser exatamente baseado na demanda. Não adianta 

ficar aqui determinando que será 0,25% para o Acre, em tal programa, se isso não é a realidade 

local.  

 A SAS tem uma responsabilidade, mas os conselhos municipais e estaduais 

também têm. Temos que vislumbrar uma solução para os planos chegarem aqui até o dia 31 de 

dezembro, para que o orçamento de 2000 seja mais realista. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselho está pretendendo estreitar 

relações com os Estados, através de uma sistemática que desejamos desenvolver, exatamente 

para mostrar a eles  que, se se organizarem, aprimoraremos a Assistência Social no Brasil. Se 

não se organizarem, estaremos permanentemente sem condições de aprimorar, sem condições 

de avançar.  

 Já estou vendo que a Tânia está querendo fazer uma intervenção. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Depois, quero falar sobre a Comissão 

de Financiamento. 
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 TÃNIA MARA GARIB - Desculpe-me, mas penso que não são os Estados e os 

municípios que precisam se organizar. Hoje, se verificarmos os Estados e os municípios — 

respeitando as particularidades regionais, o avanço e capacitação das pessoas —, vemos que 

eles estão tentando fazer as coisas. O que existe, e o que existiu até hoje, foi um grande 

distanciamento: o CNAS corre para lá; os Estados e municípios correm para cá. Por quê? Para 

que existe o CNAS? Respondo: para fiscalizar uma política de Assistência Social, que não temos 

até o momento. O que vamos fazer? Existe para estabelecer os critérios de qualidade dos 

serviços, que não temos até o momento. O que fazer? Desculpe-me, Presidente, mas os Estados 

e os municípios sempre aguardam algumas recomendações do âmbito federal, alguns rumos, 

alguns caminhos; e os Conselhos, particularmente os estaduais e municipais, aguardam o mesmo 

do CNAS. Até hoje, nesses quatro anos, não tivemos isso em relação a todas as atividades.  

 Posso garantir que temos hoje, no Estado do Mato Grosso do Sul - não gosto de 

citar casos particulares, mas vou citar o que conheço - o plano estadual consolidado. Todos os 

municípios do Estado do Mato Grosso do Sul o entregaram ao Estado, no dia 5 de maio, para que 

fosse feita a consolidação do plano estadual. É perfeitamente possível adiantar isso para o dia 31 

de dezembro ou para janeiro, para que tenhamos uma realidade diferente. 

 Gostaria de propor que fosse feito um cronograma, para que a próxima 

aprovação do orçamento, sem haver falha do Conselho, fosse feita em função de uma política, 

em função de critérios e da verdadeira realidade do nosso País. Os Estados e municípios estão 

trabalhando, estão tentando, pelo menos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não quis dizer que os Estados não estão 

trabalhando. Inclusive penso que o CNAS ainda não fez o seu dever de casa: aprovar a política.  

 Estamos querendo criar canais para mostrar que isso é necessário. Estou de 

pleno acordo com o que disse a Conselheira. Está faltando, por parte do CNAS, fazer o seu dever 

de casa: aprovar a política, ver os critérios, qualidade de serviço e tudo o que a LOAS determina. 

Precisamos  realmente ter isso claro.  

 A ressalva da Conselheira vem em boa hora. 
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 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Tenho duas dúvidas:  sempre 

se coloca às entidade que vão para lá, com relação ao per capita... 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - O nome é per capita. Chama-se per capita, 

e não é prestação de serviço. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Sempre ouvi que os Estados e 

municípios deveriam complementar. Sempre ouvi isso, e não sei de onde procede. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Da LOAS. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Há uma segunda questão, que 

discutimos ontem da Comissão de Política. Ela é controversa, discutimos bastante, mas tenho 

duas dúvidas. A Tânia expôs muito a questão da responsabilidade da Assistência Social como 

política pública mas, do ponto de vista prático, há coisas que poderíamos atenuar, com relação ao 

recibo de doação, pois é possível ser dado pela doação ao Fundo Municipal da Criança e 

Adolescente. Não entendi por que o da Assistência não está contemplado.  

 Vi algumas entidades nesta situação: poderiam se utilizar do fundo para 

obviamente ter uma doação vinda de pessoas física e jurídica. São duas situações como essas 

em que o Ministério da Fazenda coloca exatamente o Fundo da Criança e do Adolescente como 

uma possibilidade, mas o da Assistência fica de fora. Os programas de idosos e portadores de 

deficientes estão um pouco colocados à margem, independentemente de o programa para 

portador de deficiência tratar também de crianças. Mas não estamos com o mesmo critério. 

 Foi feita uma observação ontem, na Comissão de Política: o financiamento da 

Assistência Social é uma responsabilidade do Poder Público. Mas isso não inviabiliza que se 

capte recursos através do fundo. Estou fazendo uma sugestão, mas tenho essa dúvida sobre a 

doação para o Imposto de Renda. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito do Imposto de Renda e de 

Secretaria da Receita Federal, quero fazer um alerta aos Conselheiros. A Secretaria da Receita 

mudou o CGC para CNPJ. É um registro nacional de pessoa jurídica. Há um prazo para as 

entidades em débito com o Tesouro saldarem esses débitos. Quem não tem problema, até o fim 

do ano recebe o novo certificado regularmente. Todos os que tiverem problemas, podem começar 

a tentar saldar o débito, para poder receber o seu novo CGC. 

  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho um último informe. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é o último informe? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Na próxima semana será votada a 

emenda que propõe 5% do orçamento da Seguridade para a Assistência Social, cujo relator é o 

Senador Ney Suassuna. Estou propondo que os Conselheiros do CNAS e a Secretaria Executiva 

encaminhem para todos os Conselhos estaduais o nome do Senador, com seu endereço: 

Gabinete  nº 06, Ala Senador Afonso Arinos. Ele é Senador pelo PFL ou PSDB. Seus telefones 

são 323-2930 e 311-4345. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse é o número da emenda? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não, estes são os números dos 

telefones do Senador: 323-2930, 311-4345 e 311-4346. Devemos nos mobilizar para essa 

emenda passar no Congresso, pois já nos responsabilizamos por essa emenda nas duas 

conferências.  

 Pela primeira vez, há um relator e a matéria será colocada em votação. Tem que 

ser feito um lobby. 

 Passo depois o número da emenda. 
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 Esse assunto é importante, principalmente no momento em que o Ministro da 

Saúde também está querendo aprovar para o seu ministério um percentual sobre a dotação da 

seguridade social, como já citei, pois há uma certa abertura por parte de setores do Governo. 

Podemos fazer uma dobradinha com o Ministério da Saúde, para eles conseguirem os 30% e nós 

os 5%. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Feitos os Informes, voltamos ao 

orçamento. Já está aprovado. 

 Podemos voltar à pauta e passar ao ponto seguinte: o Decreto nº 2.536.  

 Antes disso, passo a palavra ao Dr. César, que vai fazer sua despedida e se 

retirar.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Há uma questão que a Coordenadora 

interna da Comissão de Financiamento do CNAS veio me lembrar, uma questão extremamente 

importante: a Comissão de Normas solicitou um esclarecimento da Comissão de Financiamento 

sobre como está o acompanhando da execução orçamentária. Consta na Lei Orgânica da 

Assistência Social que de três em três meses o órgão gestor deverá encaminhar ao CNAS os 

dados, para que a comissão analise como andam as questões orçamentárias.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bem lembrado.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não temos feito isso, porque os 

demonstrativos feitos pela SAS têm chegado com atraso, ou não têm chegado, apesar de muitas 

solicitações. Por isso solicitamos que a SAS viabilize esses documentos referentes aos trimestres 

já passados, para que possamos acompanhar a execução orçamentária. 

 A comissão também solicita a presença da SAS nas reuniões da Comissão de 

Financiamento, e não é questão de uma pessoa ou duas estarem propondo isso ou ser pedido da 

sociedade civil.  Não.  A comissão  — formada pela sociedade civil e pelo governo — está 
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solicitando a presença da SAS nas reuniões da Comissão de Financiamento, em um dos períodos 

ou quando for convidada, para dar os devidos esclarecimentos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a palavra ao Dr. César, para 

que faça sua despedida. 

 

 CÉSAR CLAUDIO GIRALDES - Conselheira Fátima, vamos aguardar o 

fechamento da execução do mês de junho e encaminharemos um relatório formalmente à 

Presidência do Conselho, contendo toda a execução orçamentária e financeira do primeiro 

semestre. Não sei se está bom. Fechando o mês de junho, encaminharemos toda a execução 

para vocês. 

 Agradeço aos senhores pela atenção, pelos questionamentos, as críticas à 

proposta orçamentária.  

 Parabenizo a Presidência e a Comissão de Financiamento pela condução dos 

trabalhos.  

 Quero mais uma vez expressar minha satisfação de ter sido convidado a estar 

aqui, expondo alguns aspectos a respeito do financiamento da Assistência Social. 

 Estou à disposição de todos os senhores na Secretaria de Assistência Social, 

para quaisquer esclarecimentos adicionais e, sempre que convidado, estarei presente à 

convocação do Conselho.  

 Muito obrigado e boa-tarde a todos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Obrigado, Dr. César. 

 Vamos para o ponto nº 6: Decreto nº 2.536. A respeito desse decreto, temos a 

intervenção do nosso Secretário e da Conselheira Ângela. 

 O Decreto nº 2.536, promulgado pelo Governo no dia 6 de abril de 1998, contém 

uma série de requisitos e exigências que passariam a ser necessárias para a obtenção de 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos no Conselho.  
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 Já houve algum trabalho dentro do próprio Governo a respeito desse decreto, e 

uma das conseqüências importantes desse trabalho são os dois pronunciamentos que teremos 

hoje.  

 A Conselheira Angela falará sobre o Decreto nº 2.536. O Secretário passou para 

ela toda a responsabilidade da intervenção. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É importante salientar que o Decreto nº 

2.536 foi objeto de inúmeras críticas, que refletiam uma indignação por parte de algumas 

entidades, que encontravam nele quase que a possibilidade de paralisação de suas atividades, 

tendo em vista uma série de exigências que veio a fazer, que seriam inexeqüíveis, pelo menos a 

curto prazo. 

 Houve uma reunião da Secretaria Executiva, tendo em vista o atendimento de 

reivindicações de um setor da área da Saúde, e o Ministro me passou uma série de outras 

reivindicações, que chegaram a ele através de documento escrito, ou através mesmo de 

audiências em seu gabinete. 

 De posse dessa documentação, na penúltima e na última reunião da Comissão 

de Normas tratamos do decreto. Na primeira reunião, analisamos um dos documentos que havia 

chegado à Comissão de Normas, e na última, avaliamos os documentos que chegaram à 

Comissão, bem como os que foram entregues pelo próprio Ministro.  

 Na última reunião, a Comissão de Normas fez o seguinte: fiz uma proposta — 

pois entendo que a discussão pressupõe uma tomada de decisão por parte do próprio Ministério 

— que seria rever algumas condições colocadas nesse decreto, que inviabilizam as atividades 

dessas entidades. Então, teria que ser feita imediatamente alguma alteração nesse decreto — e o 

Ministro é sensível a isso.  

 Deveríamos aproveitar este momento, que é rico, onde várias pessoas têm 

apresentado sugestões, para que empreendêssemos um compromisso no sentido de fazer um 

estudo mais aprofundado de como essa sistemática poderia contemplar as atividades de 

Assistência Social, notadamente aquelas que atendem efetivamente o público-alvo da própria 

LOAS.  
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 Vou dar uma lida no decreto, se todos concordarem, discutir e expor aquilo que 

a Comissão de Normas entendeu que poderia ser retirado.  Se os senhores 

Conselheiros concordarem com esse documento, isso será apresentado à equipe técnica do 

Ministério, vou discutir com o próprio Ministro, que verá a viabilidade de se reeditar esse decreto, 

com essas alterações. 

 Alguém tem algo contra? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A antiga comissão que você fazia parte 

discutiu várias... 

 

 (Falta gravação)  

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Aquela documentação, todo aquele 

estudo serve perfeitamente e é pertinente a essa discussão, mas penso que essa discussão tem 

que ter um desdobramento. Em um primeiro momento, devemos, em caráter urgente, fazer a 

modificação do decreto, para aquilo que é possível agora, e firmarmos um compromisso de se 

fazer um estudo, aproveitando toda aquela oficina de trabalho, tudo o que já tivemos de 

discussão, resultados, pesquisas e estudos, aproveitar e pedir que todas as entidades que fazem 

parte deste Conselho apresentem sugestões no sentido de aperfeiçoar o sistema e efetivamente 

se praticar uma política eficiente de Assistência Social. 

 Não sei se ficou claro. 

 No artigo 2º, inciso IV, a Comissão de Normas entendeu que no texto “promover 

gratuitamente assistência educacional ou de saúde,” o termo gratuitamente deveria sair. Por quê? 

Primeiro, porque as entidades podem ter uma contraprestação e elas não podem cobrar do 

assistido, e não só pelo seus serviços. “Notadamente, no âmbito do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que vem conferindo certificados a entidades que não são típicas de 

assistência social somente, mas àquelas que estão inseridas no universo das políticas setoriais, 

como o caso da Educação e da Saúde”. Até porque, mantendo isso aqui, no artigo 2º, fica 



 

 92 de 146 

incoerente com o artigo 3º, inciso VI, que diz: a gratuidade é de 20%. É de tudo ou de 20%. É 

incoerente e conflitante. Retiraríamos o “gratuitamente”. 

 O caput do artigo 3º diz: “faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

a entidade beneficente de assistência social, que demonstre, nos três últimos anos 

imediatamente anteriores ao requerimento, cumulativamente”.  

 A Comissão de Normas entende que o trecho “nos três últimos anos 

imediatamente anteriores ao requerimento, cumulativamente” deve ser retirado. Alguns desses 

requisitos são extremamente difíceis de serem comprovados por essas entidades nos três últimos 

anos. Retiraremos o trecho “nos três últimos anos”, depois da vírgula, e manteremos, em cada 

inciso, o que consideramos pertinente, ou o que este Conselho venha a achar pertinente. Vou dar 

uma sugestão: estar legalmente constituída no País, em efetivo funcionamento nos três últimos 

anos, pois essa sistemática já existe. 

 No inciso II: estar previamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência 

Social, no município de sua sede, se houver — ou  no Conselho Estadual ou no Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal. Temos aqui dois problemas. Em primeiro lugar, restringir 

aos três últimos anos iria inviabilizar grande parte das entidades, pois quase nenhum desses 

Conselhos poderia atender a essa exigência nos três últimos anos. Pode estar atendendo há dois 

ou há um. Aqui não entraria nos três últimos anos.  

 Proponho também tirar “no Conselho Estadual de Assistência Social”, mas 

deixaria “no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal”, porque a idéia é fazer com que 

as entidades, cada vez mais, procurem fazer os seus registros junto ao Conselho Municipal de 

Assistência Social. Esse assunto gerou uma discussão bastante grande, que inclusive empatou 

em vários momentos, com aquilo que se discutiu hoje. Mas se sempre deixarmos passar para o 

conselho estadual, na maioria das vezes acontecerá que as pessoas acabam por deixar para o 

Conselho a iniciativa da criação do Conselho Municipal. Talvez fosse o caso de estabelecermos 

um prazo, por resolução, para que as pessoas passem a se mobilizar no sentido de criar os 

Conselhos Municipais, o que é uma necessidade. É necessário para a efetivação da LOAS e para 

eles mesmos, em termos de participação política. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - (Manifestação fora do microfone.  

Inaudível.) 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Vamos estabelecer um prazo. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - (Manifestação fora do microfone.  

Inaudível.) 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Acredito que até um pouco mais: um ano 

ou dois. Sendo por resolução poderíamos até prorrogar esse prazo. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - (Manifestação fora do microfone.  

Inaudível.) 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Dois anos você acha um prazo grande? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Um ano para os conselhos estaduais... 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Se houver necessidade, vamos medindo. 

Dentro do decreto não colocaremos prazo. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Quero fazer um aparte.  

 Esse decreto teve uma repercussão muito grande em termos nacionais. 

Inclusive diversos conselhos estão debatendo esse assunto, as ONGs estão debatendo e têm 

contribuição para dar. Devemos ter o cuidado de não fechar a discussão aqui, e tentar fazer um 

trabalho de sistematização das contribuições que podem chegar dos Estados. Do contrário, 

vamos passar na frente do que eles estão querendo, e nos arvorar a ser os bons. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Tenho uma consideração a fazer. Sua 

colocação é muito pertinente, por isso explanei a proposta de se estar tomando uma iniciativa 

agora, emergencial, pois o decreto entra em vigor em 1º de julho, praticamente. Em tese, já 

estaria em vigor. A partir de 1º de julho algumas entidades teriam que estar cumprindo 

determinados requisitos colocados aqui. Temos uma atitude imediata a tomar.  

 Em um segundo momento, que não estou deixando para muito longe, pelo 

contrário, podemos travar aqui um compromisso de fazer esse estudo, aproveitando essas 

contribuições. As que temos recebido são mais críticas do ponto de vista jurídico e contábil. Estou 

pensando em uma contribuição mais efetiva, na forma de medição e controle, não só técnico-

contábil, mas também de qualidade do serviço prestado. Podemos  fazer esse empreendimento a 

partir daqui, com um prazo definido de apresentação de um projeto, que seria no mês de 

setembro, não sei se é muito longe. Mas estaríamos aproveitando essa contribuição que as 

entidades nos têm dado, solicitando mais contribuições, do ponto de vista mais técnico, no 

sentido da própria política de assistência social.  

 Já temos até o compromisso da participação. Ontem, participaram muito 

efetivamente as Conselheiras do MEC e do Ministério da Saúde, dada a presença de entidades 

dessas áreas, não só da Assistência. Nesse sentido, a Conselheira pode ficar tranqüila, pois 

estaremos aproveitando as contribuições. Para fazer um trabalho que sairia imperfeito, jogando 

por terra toda essa contribuição rica e positiva, isso deveria ficar para um segundo momento, que 

não é distante, mas começa agora. Mas temos que tomar uma atitude, pois o Ministro precisa 

desse documento para, se ele entender que deve mudá-lo, propor à Casa Civil a nova edição do 

decreto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Terminou, Conselheira? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Vou continuar a ler o decreto. O 

Presidente não está seguindo? 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou seguindo, mas pensei que tivesse 

terminado. Vamos em frente. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - “Estar previamente registrada no CNAS”. 

Foi retirado “nos três últimos anos”. Da forma como estava, dizia: “estar previamente registrado 

no CNAS”. Da forma como estava, ficaria: “nos três últimos anos, teria que estar registrada 

previamente no CNAS”. Estaríamos duplicando esse prazo: três para o registro, e acumulando 

com o prazo do certificado dariam seis anos. 

 O item quatro não tem problema; o cinco também não. 

 O item seis é complicado. Vou ler:   “aplicar anualmente a gratuidade, pelo 

menos 20% da receita bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente 

de...”. A Comissão de Normas entende por bem que as expressões “aplicações financeiras e 

locação de bens” devem ser retiradas. Principalmente o termo “locação de bens”, porque algumas 

entidades operam, têm sua atividade operacional custeada pela locação de imóveis, que recebem 

como doação.  

 No caso de venda de bens, procuramos mudar um pouco a redação. Como não 

existem bens não integrantes, mas bens integrantes do ativo imobilizado, colocaremos “exceto 

vendas de bens integrantes do ativo imobilizado, e de doações particulares, cujo montante nunca 

será inferior à isenção de contribuições sociais usufruídas”. 

 Sei que grande parte das reivindicações e colaborações que temos recebido 

vêm no sentido de que se acabe com essa exigência dos 20% da gratuidade.  

 Ponderei ontem, na Comissão de Normas, algo que exponho aqui: com as 

entidades de assistência social não há tanto problema, mas precisamos medir o investimento que 

se faz na área de assistência social, principalmente quando se trata da área de educação. As 

escolas particulares terão que mostrar alguma coisa, ou seja, elas terão que mostrar como 

investem a isenção que recebem. Essa renúncia fiscal vai para onde? A gratuidade, pelo menos 

nos 20% ou no mínimo, é igual à isenção das contribuições sociais usufruídas? É bom que se 

entenda que aqui as contribuições não são só as de Previdência, mas também as de COFINS. 
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Elas devem estar sendo investidas na Assistência Social efetivamente, notadamente no público-

alvo da assistência social. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Posso fazer uma pergunta? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Pode. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, vamos ouvir toda a 

exposição, depois fazemos os questionamentos; do contrário, vamos ficar interrompendo muito. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É melhor assim, pois já se  anotam as 

modificações. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está bem. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Houve uma discussão na Comissão de 

Normas no sentido de propor apenas ficarmos com as entidades assistenciais. As de educação e 

saúde ficariam com os seus conselhos respectivos. Como nós, da Assistência Social, vamos estar 

analisando se uma entidade de saúde ou de educação se enquadra ou não? Seria mais 

conveniente mandar as entidades de saúde e educação para os seus respectivos Conselhos e 

ficaríamos com as de assistência social, pois estaríamos com o pé no chão, e saberíamos como 

tratar a questão. 

 Estamos querendo arrumar um meio de resolver o problema da Saúde e da 

Educação. 

  

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Ontem, o que nos foi dito pelas 

Conselheiras representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, principalmente no caso 

das entidades de educação, é que as escolas entendidas como filantrópicas só o são porque 

concedemos o certificado. Ou seja, estamos dizendo que essas entidades são filantrópicas. Eles 
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não têm um mecanismos para avaliar esse trabalho. Não adianta fazer esse pingue-pongue por 

enquanto.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Temos que discutir a filantropia. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Você está vendo que há necessidade de 

se fazer uma discussão em um segundo momento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, faça toda a exposição, e 

vamos discutir no final, pois esse tipo de intervenção tem pouco a ver com 20% de gratuidade, é 

um assunto de natureza geral. Vamos deixar para fazer todas as intervenções no final, porque 

cada um falará sobre os pontos que achar que deve. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Você tocou em um ponto e não posso 

deixar de responder. Isso tem a ver, pois a gratuidade está pegando exatamente nas questões de 

educação e saúde. Por isso levantei o assunto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas é um assunto que tem a ver com o 

fato de irmos ou não fazer isso. Não está relacionado ao  que o decreto está disciplinando. O 

decreto poderia estar disciplinando que alguém teria que fazer isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas a Conselheira tocou nesse assunto, 

por isso falei. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está bem. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Vou ler o parágrafo primeiro, onde há 

proposta de mudança. “O Certificado de entidades de fins filantrópicos... 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, o Secretário quer fazer uma 

intervenção. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Gostaria de perguntar se 

nessa redação  proposta continua o termo receita bruta ou mudou. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Você não abordou isso e é 

importante, pois no Decreto nº 752 falava em receita operacional e na sua proposta é receita 

bruta. Isso altera substancialmente o critério de cálculo. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Aqui não se abordou a receita bruta. Foi 

citada a retirada de aplicações financeiras e a locação de bens. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Então, continua a receita 

bruta? Passa a não ser receita bruta, se tirar alguma coisa. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Tirou algo, já não é mais receita bruta, mas receita 

operacional. Anote receita operacional. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ou então receita bruta, excluída de 

alguma coisa. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Então, é operacional. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - No Decreto nº 752 era 

receita operacional. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Voltaria à redação do Decreto nº 752. 

 Vou ler o parágrafo 1º: “O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente 

será fornecido à entidade cuja prestação de serviços gratuitos seja permanente, sem qualquer 

discriminação de clientela”. Logo após esse trecho colocamos ponto, pois de acordo com o plano 

de trabalho de assistência social apresentado e aprovado pelo CNAS, isso cria uma 

impossibilidade, em função da rotina do CNAS hoje, da sua estrutura. Criaria, por outro lado, uma 

responsabilidade muito grande. Até estaria indo contra a descentralização. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como fica o texto? 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Só sai a parte final. Pára em clientela. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sai o “de acordo”. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Sai o termo “de acordo”  em diante. 

 Vou ler o parágrafo 2º: “o Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos terá 

validade de três anos, a contar da data da publicação no Diário Oficial da União, da resolução de 

deferimento de sua concessão; permitida sua renovação sempre, por igual período, exceto 

quando cancelado, em virtude de transgressão de norma que regulamente sua concessão”. 

Propomos que aqui seja da data do protocolo. 

  

 GUILHERMINO CUNHA - Passa da “data de publicação” para a “data do 

protocolo”. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Isso. Certamente já devo ter manuseado 

duzentos processos de filantropia, quando chegavam com pedido de recursos. 

 Sr. Presidente, os Pareceres 1.279 e 630 da Consultoria Jurídica citam a data 

do protocolo. Vou explicar por quê. Quando a entidade reúne todos os requisitos para o pedido do 

certificado, significa que a entidade, pelo menos em tese, já teria conferido a natureza de 
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entidade de fins filantrópicas. No momento em que o órgão defere o seu pedido, significa que, no 

momento do protocolo, a natureza da entidade já era essa. É essa a idéia.  

 Inclusive no próprio relatório do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do 

julgamento de um mandado de injunção, os Ministros do Supremo falam sobre isto: no momento 

da data do protocolo a entidade que tem deferido o seu pedido de filantropia já tem aquela 

natureza. Até porque o Ministério da Justiça é um pouco moroso, bem como o CNAS, dado o 

volume de processos, e acabaríamos prejudicando a entidade. Que diferença faz a entidade ter 

ou não o certificado? A questão fundamental é a fiscalização do INSS. Não adianta ela jurar por 

Deus, se não tiver uma disposição dizendo a partir de que data ela é entidade filantrópica, não 

poderá se furtar ao pagamento das contribuições. Pode ser que não esteja claro, e ela acredite 

que, pelo fato de ter entrado com o protocolo, já é entidade filantrópica. Isso não está dito, não 

está exposto, e ela passa a ficar devendo essa contribuição. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Às vezes passa processo 

na Secretaria Executiva em que a entidade, no ato do requerimento, não preenche as condições. 

É feita uma diligência e ela altera o estatuto dois ou três meses depois. Se for na data do 

protocolo, nesta data a entidade não preenchia. Pode ser colocado na data do protocolo, desde 

que ela preencha todos os requisitos. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Isso. Desde que preencha os requisitos. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Quando ela altera o 

estatuto ou faz uma diligência, fica devendo dois ou três meses sem estar dentro das exigências 

da lei. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Perfeito. Vamos incluir “desde que 

preenchidos os requisitos”, até porque são eles que dão a natureza. 
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 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Quem pode dizer se estão preenchido os 

requisitos? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - O CNAS. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Então, automaticamente, se entregou o 

processo, vai ser feita uma análise. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não. Ela entrega os documentos, o 

CNAS vai constatar se aqueles documentos são verídicos, se realmente refletem o caráter 

filantrópico, ou se estão dentro daquilo que se pede no CNAS. No momento em que é deferido o 

certificado, a partir daquele instante que protocolou o pedido, passa a gozar da isenção. Se ela 

não preencheu, quer dizer que não tem aquela natureza filantrópica. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse ponto precisamos estar bastante 

fundamentados para tomar uma decisão, por várias razões. Em primeiro lugar, existem dois 

casos. O da renovação, parece algo mais ou menos óbvio: se não é, interrompe a validade do 

certificado da entidade. O certificado dela vai até dezembro, ela protocolou dentro do período, 

evidentemente que, se ela estiver com tudo de acordo, pode continuar gozando a isenção no 

caso da renovação. No caso do primeiro certificado é particularmente complicado, pois se for 

dada uma validade anterior e, por alguma razão a entidade... 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - A validade não é anterior. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Da data do protocolo. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não é anterior à data do protocolo. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A data do protocolo será  anterior à 

publicação no Diário Oficial da União. Evidentemente será anterior. Podem ser criadas uma série 

de questões administrativas relativamente complicadas. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - A natureza desse título que o CNAS 

fornece às entidades, assim como a declaração, cujo nome já diz, é de natureza declaratória, ou 

seja: a autoridade administrativa reconhece e declara aquela natureza. É diferente de um ato 

constitutivo. O que é constitutivo na entidade é a prática da assistência social, que ela faz provar 

a partir de uma série de documentos solicitados pelo CNAS. O que a constitui como entidade de 

assistência social é a sua ação, a sua atuação. A autoridade administrativa só faz declarar a sua 

natureza. Isso é ponto pacífico entre todos os juristas. Ninguém tem dúvida disso.  Dada a 

natureza desse título que se confere, entendo que, no momento em que ela entra com o 

protocolo, só o pode fazer se estiver cumprido todos os requisitos. Se for indeferido, não há data 

de protocolo.  

 Houve época em que o Ministério da Justiça demorava cinco anos para expedir 

uma declaração de utilidade pública. A entidade não pode ser onerada, ser prejudicada em 

função da morosidade do Estado. Em tese, deveríamos conferir isso no dia seguinte, mas é 

inviável. Essa distância muitas vezes prejudica a entidade e inviabiliza o serviço. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É também um critério de Justiça com a 

instituição. Se ela está com todos os requisitos preenchidos... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mesmo sendo o primeiro? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Mesmo sendo o primeiro. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Deve haver uma análise disso. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sempre haverá uma análise disso. Dolores, 

na APAE você pode estar com todos os requisitos preenchidos, protocola aqui, e recebe lá a 

visita de uma fiscalização. Pelo menos você está assegurada de que o curso dos requisitos, aos 

quais tem que estar obedecendo para esse tipo de coisa, está sendo cumprido. Se demorar aqui 

um, dois, três anos, seis ou oito meses, você pode entrar na Justiça, para reconhecer que o 

problema não foi seu, da sua instituição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Deixe-me dar um exemplo, para 

esclarecer por que estou citando o caso do primeiro, que é relativamente complicado. 

Suponhamos que uma entidade tenha dado a entrada hoje e está tudo certo no CNAS. Ela entra 

com o protocolo. Pelo decreto, já tem a possibilidade de um direito adquirido, porque está tudo 

em ordem. Imediatamente, em seguida, ela entra com o pedido de uma isenção para importação. 

O que você faz? Ainda não deu o certificado, a Receita exige o certificado lá, e a entidade tem um 

prazo de quinze dias para tomar essa decisão. O negócio fica complicado. Há algumas situações 

administrativas que devemos examinar com cuidado.  

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - A Receita pede o Registro, não o Certificado.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou dizendo que pede o Registro e a 

entidade não tem.  

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Ângela, na sua anotação, 

houve aquela avocatória em que o Ministro aprovou a data do protocolo. Tem que ser respeitada 

aquela decisão. Por outro lado, há uma nota técnica sobre a qual consultamos a Consultoria, que 

diz o seguinte: na renovação não se interrompe o prazo; o primeiro Certificado é da data da 

publicação. Nós atualmente estamos dando a partir da data da publicação. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Em que dia foi isso? Dependendo do dia, 

a Consultoria solta umas notas esquisitas. 
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 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Foi há dois meses. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Essa nota é de maio, há um mês. 

Inclusive após ter relatado um processo, fixei justamente um parecer mais recente, onde se fala 

da data do protocolo. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Então, essa nota técnica 

tem que ser alterada. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - O parecer é normativo, a nota técnica, 

não. Foi publicado no Diário Oficial e assinado pelo Ministro. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Então, temos que mudar o 

critério lá. Se foi aprovado nos termos de lei complementar, temos que segui-la, pois ela vincula 

um ao outro. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos em frente, Conselheiros. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Vou ler o parágrafo 4º. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - É o 3º. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - No 3º não há nada a acrescentar, não foi 

feito nem acréscimo, nem supressão. 
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 “§ 4º - O disposto no inciso VI não se aplica a entidades da área de Saúde, a 

qual, em substituição àquele requisito, deverá comprovar anualmente o percentual de 

atendimento decorrente de convênio, firmado com o Sistema Único de Saúde...” 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é o parágrafo, Conselheira? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Parágrafo 4º.  “...igual ou superior à 60% 

do total de sua capacidade instalada”.  

 A idéia da Comissão de Normas, bem como da maioria, quase 100% das 

reivindicações das colaborações que temos recebido, são no sentido de que, no mínimo, deva ser 

dada a opção à entidade hospitalar. Por quê? A proporção que se pede para que se utilize esse 

critério para a entidade de saúde muitas vezes é impraticável, em função do próprio Sistema 

Único de Saúde. Muitas vezes o SUS não pode contratar esse montante de serviço em função do 

hospital.  

 O prefeito pode até falar melhor sobre isso. Muitas vezes há uma verba do SUS, 

que vai contemplar 20% dessa capacidade instalada de hospital, 10% para outro etc. O Estado 

estaria inviabilizando, com essa medida, o seu próprio cumprimento. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Gostaria de dar um exemplo 

disso, Presidente. Há uma instituição na Bahia, as Obras Sociais de Irmã Dulce. Ela faz a parte 

do SUS, mas também se destina à assistência social. Na verdade, ela aplica os 100% na parte de 

assistência social.  

 Concordo com a Conselheira e sugiro o texto: poderá comprovar 

excludentemente o percentual. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Ou poderá optar. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Ou poderá comprovar. Na 

verdade, a Obra Social da Irmã Dulce poderá sair pela linha dos 60% ou dos 20%, pois tem várias 
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ações de assistência social na área. Deveríamos colocar “poderá”, não “deverá”, pois já será 

colocada excludentemente a entidade que atua na área de saúde, a prerrogativa de que não 

poderá atuar com 20%, ou terá que fazê-lo através do SUS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é a sugestão para o parágrafo 4º? 

  

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Poderá comprovar anualmente. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Ficaria melhor assim: “poderá não se 

aplicar à entidade da área de Saúde que, em substituição àquele requisito, poderá comprovar 

anualmente percentual de atendimento decorrente de convênio firmado com o SUS, igual ou 

superior a 60% do total da sua capacidade instalada”. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Ele é opcional, não um dever. 

Não se deve, mas se pode. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Precisamos estudar isso, pois lei com 

“poderá” é o mesmo que não fazer. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Podemos melhorar a redação. 

 “Poderá optar... 

 

 (Falta de gravação.) 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como naquela medida provisória: poderá 

transferir o dinheiro para o fundo. Não sei se vocês lembram que isso saiu em uma medida 

provisória e deu um problema danado. 
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 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Pode-se manter como no outro, 

como no Decreto 752: será na observância do artigo...Como estava no próprio Decreto 752. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Como na redação do Decreto 752. Ainda 

não fiz uma redação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos sugerir que isso fique com a 

redação do Decreto 752. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - O que difere esse decreto do Decreto 

752, é que neste o percentual para o SUS era uma oferta, a entidade poderia disponibilizar até 

60%. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Havia três prerrogativas: 

ofertava, atendia ou teria livre acesso, no caso das APAEs. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Estou dizendo mesmo com os 60%. Veja 

bem a diferença, Conselheiro. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Havia duas opções dentro do 

próprio Decreto 752. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Dentro dos 60%, aqui é capacidade 

instalada; lá, oferta do serviço. É muito diferente. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Lá havia os dois. 

 Na letra “A” ofereceria; na “B”, atenderia; e na “C” havia as APAEs. Eram três 

prerrogativas. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Continue a exposição,  depois 

comentamos, pois isso é um assunto polêmico e podemos ficar aqui a noite inteira. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Podemos pegar a redação do Decreto 

752, que já tenho até aqui. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não sei se é propriamente passar para a 

redação do Decreto 752. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É uma proposta, Sr. Presidente. Como 

isso é uma proposta, fazemos e vemos como fica. Se todos aprovarem, vamos trabalhar com este 

documento dentro do Ministério.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Gostaria de dizer que aqui houve uma 

intenção do Governo de exigir algum percentual das entidades do SUS, não usando os termos 

“poderá” ou “ofertar”. Há um interesse em exigir um percentual. Se esse percentual de 60% está 

alto ou baixo, é outra questão. Temos que tomar cuidado para ver exatamente o que é, até para 

nós mesmos. Temos que fazer uma reflexão: será que queremos só ofertar, ou queremos que 

realmente as entidades prestem algum serviço com os recursos do SUS? Isso é uma questão 

importante, pois pode se eliminar pessoas carentes de um atendimento hospitalar. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Mas a pessoa não está contemplada com 

a filantropia. Há hospitais que não são filiados ao SUS, não são credenciados, e prestam 

excelente trabalho na área de assistência social. Não permitir a opção talvez seja muito mais 

sinônimo de matar o serviço, que o fato de estar vinculando, obrigando a vinculação ao SUS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso é um aspecto importante. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Há os três casos. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão vendo que é muito mais 

complicado. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - “Artigo 4º - Para fins do cumprimento do 

disposto neste decreto, a pessoa jurídica deverá apresentar ao CNAS, além do relatório de 

execução do plano de trabalho aprovado, pelo menos as seguintes demonstrações contábeis e 

financeiras”. Foi retirado o trecho “além do relatório de execução do plano de trabalho aprovado”. 

Foi deixado “pelo menos as seguintes demonstrações contábeis e financeiras relativas aos três 

últimos exercícios: balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de 

patrimônio, demonstração das origens e aplicações de recursos e notas explicativas”. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O relatório foi tirado? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - O relatório de execução do plano de 

trabalho. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A nossa função cartorial ficará impossível, 

recebendo esse tipo de relatório, balanço e demonstração de resultados. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Mas já recebemos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Cortou o relatório. O resto já se recebe. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - O resto tem que receber, do contrário não tem como 

julgar. O relatório pode cortar. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Os outros documentos saem 

automaticamente, quando se produz um balanço patrimonial. Com um pouquinho mais de esforço 

por parte do contador ele consegue montar esse quadro. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Ângela, vou dar uma 

colaboração. Após o balanço patrimonial, o resto é obrigatório por lei e já sai tudo junto no 

balanço. Só detalharam nesse caso. Vem tudo montado, tudo pronto. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Exatamente. Os demonstrativos de 

resultados já são apreciados. Existe até um modelo padrão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Desculpe minha ignorância, mas temos 

como analisar isso daqui? 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - José Carlos, isso já é 

analisado. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Só com relação à demonstração de 

mutação do patrimônio, acho que não é muito, mas a Coordenação de Normas pode dizer sobre 

isso. Tenho conferido as notas explicativas. 

 “Artigo 5º. O CNAS apreciará as demonstrações contábeis, financeiras etc.”. 

Vamos manter como está.  

 A Comissão de Normas julgou que seria interessante rever, no parágrafo 2º, a 

expressão “será exigida a auditoria por auditores independentes registrados na CVM”, pois isso 

significa, no mínimo, uma reserva de mercado. Por outro lado, haveria a inviabilização da 

apresentação dessa auditoria, porque os registrados na CVM têm uma função muito específica. 

Certamente não é feita para a assistência social, pelo contrário. Talvez fosse o caso de substituir 

CVM pelo Conselho Regional de Contabilidade, pois o CRC tem dois tipos de registros distintos: 
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um, para o contador; outro, para o auditor. Poderia ser registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 Segundo a própria Irmã Tereza, esse valor de 1 milhão e 800 mil reais 

realmente não atinge as entidades pequenas, pois têm um movimento muito inferior a isso. O 

valor de 1 milhão e 800 mil reais seria para entidades muito grandes, que movimentam volumes 

significativos de recursos, e para elas haveria a necessidade da auditoria, até do ponto de vista 

operacional interno. 

 A Comissão de Normas sugere que seja retirado o parágrafo 4º. “O Ministério da 

Previdência e Assistência Social poderá determinar que as entidades referidas no parágrafo 1º 

obedeçam ao plano de contas padronizado, segundo critérios por ele definidos”. A idéia não é 

descumprir isso, mas uma resolução poderia verificar, depois de ter sido feito um estudo, em 

quais contas estariam faltando detalhamento, dentro desse planos de contas apresentados. Se 

vamos padronizar e obrigar a entidade a apresentar a suas contas nesse padrão, temos que 

fornecer informações, assim como faz o Ministério da Fazenda com relação ao Imposto de 

Renda. Isso seria onerar até o próprio Conselho. A proposta seria pela retirada do parágrafo. 

 No artigo 7º, a idéia é melhorar um pouco a redação do inciso I. “Recebida a 

representação, o Presidente do CNAS designará relator, preferencialmente da Comissão de 

Normas, que notificará a empresa sobre o seu inteiro teor”. Essa é uma idéia. 

 No inciso II, “notificada, a entidade terá o prazo de trinta dias para a 

apresentação de defesa ao CNAS” — é bom incluir, para deixar mais claro. Seriam essas as 

mudanças, no sentido de deixar a sistemática mais clara. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Repita o parágrafo primeiro. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - “Recebida a representação, o Presidente 

do CNAS designará relator, preferencialmente da Comissão de Normas, que notificará a 

empresa”. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - É no parágrafo 1º? 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É o inciso I. 

 O artigo 9 ficou assim: “este decreto entra em vigor na data da sua publicação”. 

Até não teria sentido colocar “exceto o inciso VI, do artigo 3º”, pois fizemos aquelas modificações. 

Essa colocação ficaria abundante. 

  

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Na realidade, o decreto não estava sendo 

obedecido nos outros itens. O que se está propondo é realmente uma alteração ampla do 

decreto. Como alteração do decreto, devem ser escutados os conselhos estaduais e as ONGs. 

Se na data da sua publicação, dia 6 de abril, já havia outros artigos que deveriam estar sendo 

observados e puderam aguardar, não quer dizer que emergencialmente, a partir do dia 1º de 

julho, terão que ser obedecidos os outros dois. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não entendi sua observação. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Aqui está dizendo que o decreto entra em 

vigor na data da sua publicação, no dia 6 de abril.  

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Certo. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Exceto o inciso VI do artigo 3º, “no que 

resulta na ampliação do montante atualmente retido”; e o artigo 5º. Ambos serão aplicados a 

partir de julho. Só esses dois não estavam obrigados a obedecer a partir de abril.  

 Se consideramos que era necessário tempo para aplicar o decreto, minha 

proposta é que se amplie o tempo dessa alteração, para que ouçamos as entidades de uma 

forma mais ampla. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Isso vai sair da proposta. 

Vai ser revogado um decreto e se fará outro. 
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 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - A aplicação desse decreto possibilitar às 

entidades terem condição de se organizar, de se estruturar de forma geral, pelo menos a partir de 

dezembro. Estou sugerindo que se deve dar um tempo para escutar os conselhos. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Ontem acabamos isso às seis horas. 

Tanto que não deu para passar no computador, foi tudo muito rápido. A idéia era incluir aqui um 

artigo, dizendo que as exigências relativas à comprovação do investimento da receita e da própria 

auditoria, estarão sendo exigidas a partir do próximo exercício. Até porque, para fechar um 

balanço, é difícil trabalhar com dois critérios. É necessário fechar um período, para depois abrir 

outro. Fazer isso semestralmente seria muito ruim. A idéia talvez seja colocar a partir do próximo 

exercício. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - No próximo exercício já teríamos feito a 

modificação total. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Sim. A idéia é que se faça esse estudo. 

Essa questão é fundamental, notadamente porque o que percebo, infelizmente, é que o Estado 

está exigindo muito uma referência contábil, técnica e financeira; e está podendo observar pouco 

a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Muitas vezes se poderia prescindir desse 

volume de papel e dessa burocracia em nome da qualidade do serviço prestado.  

 Fiz uma proposta às pessoas do IPEA, que estiveram com o Ministro na reunião, 

no sentido de que o INMETRO, que pode fazer convênio com as universidades, venha a instituir 

um atestado de qualidade, talvez para o próximo ano ou para o outro. Tem que haver um projeto 

de padrão de excelência, como a ISO 9000 para produções e serviços. Isso seria muito melhor do 

que estar aprovando declaração de utilidade pública federal. Você sabe que existem caminhos, 

muitas vezes políticos, que fazem os serviços, mas podem não estar atingindo àquela clientela 

que nós queremos contemplar dentro da política de assistência social. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É o problema da legislação  versus 

aplicação. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que está concluída a sua exposição 

principal. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Está. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos ainda alguns pontos de pauta: 

Informe das Comissões de Política e de Normas, aquelas questões de representação do CNAS 

no CNSS, o Congresso Nacional de Assistentes Sociais, representantes dos Estados no CNAS, e 

a revitalização da rede. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Inclusive vou precisar sair e, sobre a 

revitalização da rede, gostaria que dessem uma leitura na ata na última reunião, pois a Deusina 

pediu que o Conselho se manifestasse sobre isso. Além disso, consideramos de fundamental 

importância um programa de revitalização da rede. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com relação à exposição da Conselheira, 

vou inscrever as pessoas, para que sugiram um encaminhamento sobre a questão.  

 Estão inscritos o Guilhermino e a Maria do Carmo. 

 

 MARIA DO CARMO MENICUCCI - Presidente, se for possível, gostaria de um 

segundo, para expor sobre a representação, porque tenho que sair. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você gostaria de falar sobre a 

representação do Estado. 
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 MARIA DO CARMO MENICUCCI - Sim, do FONSEAS.  

 A partir da próxima reunião, essa vaga do Estado será preenchida pelo 

Presidente do FONSEAS, Fórum Nacional de Secretários de Estados da Assistência Social. Ele 

foi eleito recentemente, mais precisamente sexta-feira passada, na última reunião do FONSEAS. 

A vaga será preenchida pelo Presidente do FONSEAS, atualmente o Secretário de Estado de 

Assistência Social do Maranhão, Dr. César. A suplência será ocupada pelo Vice-Presidente do 

FONSEAS, o Secretário de Estado de Pernambuco.  

 Quero aproveitar a oportunidade para me despedir dos colegas Conselheiros, e 

dizer que a minha passagem pelo CNAS foi um período muito rico em termos de aprendizagem. 

Além disso, do ponto de vista pessoal, também me trouxe uma contribuição muito grande, em 

termos de enriquecimento. Vou procurar estar acompanhando os trabalhos do Conselho, até 

como Presidente do Conselho Estadual de Minas Gerais. 

 Considero da maior importância que os Secretários de Estado de Assistência 

Social estejam aqui representados, porque eles são os gestores da política no Estado.  

 Agradeço a todos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero dizer que a Maria do Carmo é 

uma batalhadora pela Assistência Social há muito tempo. Vimos nos encontrando há anos, e ela 

vem contribuindo bastante para a Assistência Social. Espero que sua saída não represente um 

afastamento, como ela mesma disse, pois vai continuar no Conselho Estadual e desejamos um 

encontro em breve. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Realmente quero enfatizar que a Maria do 

Carmo foi uma excelente colaboradora durante o período que esteve conosco, não só pelo 

conhecimento que tem do setor, pois trabalha nisso há muito tempo. Foi realmente uma voz muito 

importante no Conselho. Agradeço muito a presença da Conselheira, a ajuda que nos deu  no 

período que estive como Presidente.  



 

 116 de 146 

 Quero de fato confirmar a informação que ela deu, pois tenho em mãos um 

ofício do novo Presidente do FONSEAS, dirigido ao Sr. Ministro Waldeck Ornélas, anunciando o 

nome dos novos representantes. Já temos isso sacramentado e espero que essa nomeação saia 

em breve. Será acompanhada, evidentemente, da exoneração. 

 

 MARIA DO CARMO MENICUCCI - Quero adiantar que o CNAS vai passar a ter 

a contribuição de uma pessoa que tem se mostrado muito envolvida com a área da Assistência 

Social, o Dr. César. Muito Obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Possivelmente ele estará aqui na próxima 

reunião. 

 Voltamos aos encaminhamentos.  

 O Conselheiro Guilhermino vai falar. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, quero fazer o mea-culpa, mea máxima 

culpa, porque ontem não pude estar na reunião da nossa Comissão de Normas. Tive um 

compromisso no Rio de Janeiro que me impediu de estar presente ontem.  

 Considero algo muito técnico, específico e difícil rever uma lei ou um decreto lei. 

É um trabalho que exige a mente jurídica, a especialização mesmo. A minha sugestão é que as 

idéias já emanadas da Comissão de Normas sejam submetidas a uma revisão no setor jurídico, 

para que tenhamos uma compatibilização do decreto como um todo, inclusive aquela parte final 

de prazos. Dilatar o prazo até o próximo exercício não diz nada em uma lei. É preciso colocar isso 

nesses termos. 

 Outra sugestão seria que não fechemos a questão ainda. Já foi lembrado que 

há outros conselhos municipais e estaduais enviando sugestões.  

 O objetivo da lei é sempre facilitar a prestação do serviço de assistência social. 

A lei não tem o objetivo de coibir, de dificultar. A primeira impressão que esse decreto causa é 

que ele dificulta. Temos realmente quase que uma pane geral em muitas entidades em função 

desse decreto.  
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 É oportuno estarmos revendo, como CNAS, mas sugiro que a pressa, a vontade 

política de fazer logo, não nos traga uma mudança, que ficaria como uma definição. Alguém certa 

vez disse que o camelo foi um cavalo feito por uma comissão. 

 Gostaria que pudéssemos pegar todas as sugestões e aprimorássemos o 

decreto, todos visando quebrar os óbices, para facilitar o trabalho de todas as entidades de 

assistência social.  

 Parece que esse é o nosso grande objetivo na Comissão de Normas e como 

CNAS. Seria esse o meu encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Dora está inscrita. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Só queria deixar um pedido para a Secretaria 

Executiva, ainda sobre o decreto, no sentido de que a SAS nos fornecesse a relação dos 

conselhos municipais existentes no Brasil, por Estado.  

 

 GUILHERMINO CUNHA - Boa idéia. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Quero a relação com o nome, por Estado, 

dizendo quantos municípios têm, quantos conselhos instalados e em que municípios estão 

instalados. Solicitei isso há uma semana e me parece que houve dificuldade do Conselho em 

localizar esses números, para que pudéssemos estudá-los na Comissão de Normas ontem. 

Gostaria de registrar isso na nossa reunião Plenária, para que a Comissão de Normas tivesse 

esses dados o mais rápido possível, para que possa trabalhar em função desses números 

também. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acredito que a Conselheira Cristina tenha 

esses dados lá. Não é, Conselheira? 
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 CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - A relação está sendo preparada em 

disquete. Foi solicitada ontem realmente. Confirmei a existência da necessidade dessa listagem. 

São mais de três mil itens e está sendo preparada hoje, em disquete, no Setor de 

Descentralização. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está bem. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Quero dizer para o Dr. Guilhermino que o 

fato de ajeitar esse decreto, não para o ideal, mas para aquilo que é possível no momento, é no 

sentido de não prejudicar as entidades. Do jeito que o decreto coloca essas exigências, inviabiliza 

a concessão de certificado na maioria dos casos. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Perfeito. Mas continuaremos aprimorando. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É essa a idéia. Aqui se fez o 

compromisso de continuar recebendo essa colaboração. Esse produto que acabamos de obter 

será levado ao Ministro, que o levará à análise do seu Consultor Jurídico. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Claro. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se aceitarmos esse encaminhamento, 

poderemos passar para a Resolução nº 178, pois ela trata de um assunto de interesse do 

Conselho.  

 Vou pedir ao nosso Secretário Marcos Maia para falar sobre ela. Está em 

seguida ao decreto. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Pedi ao Dr. Gilson que 

pusesse logo essa matéria à apreciação dos Conselheiros, pois o quorum está acabando. Vamos 

acabar não aprovando essa resolução. 
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 Os senhores receberam na pasta, na página 108, a Resolução nº 178, aprovada 

pelo Conselho ano passado, no dia 15 de novembro. Essa resolução dava um prazo até dia 31 de 

dezembro do mesmo ano, portanto quarenta e cinco dias depois, para que todas as entidades 

inadimplentes prestassem contas, ou comprovassem o não recebimento de subvenções ou 

doações do Governo. O prazo foi muito pequeno entre a publicação da resolução, e mais de seis 

mil entidades estão dentro dessa resolução. Isso inviabiliza qualquer trabalho do CNAS, com 

essas entidades que estão devendo.  

 Já era idéia nossa mexer nesse assunto, quando recebemos um ofício do 

Tribunal de Contas. Esse material só não foi encartado, pois somente ontem consegui, no referido 

tribunal, a publicação do julgamento desse processo. O que aconteceu? Essa entidade foi 

notificada, e solicitou ao Tribunal de Contas que considerasse o seu pagamento após a data 

dessa Resolução nº 178, aprovada pelo CNAS. 

 Vocês receberam uma proposta de resolução. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Em que página está? 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Está avulsa, pois só 

fizemos isso ontem. Na verdade, a idéia era prorrogar esse prazo até o dia 31 de dezembro de 

1998, até porque se o Tribunal de Contas aceitou o pedido dessa entidade não vejo por que o 

CNAS não aceitar. Muitas entidades não receberam a tempo a comunicação do CNAS, 

determinada no artigo 7º da Resolução nº 178. 

 A idéia era “prorrogar até o dia 31 de dezembro de 1998, o prazo fixado no 

artigo 1º, da Resolução nº 178 do CNAS, de 5 de novembro de 1997”. 

 Vou ler o segundo ponto: “autorizar a Secretaria Executiva do CNAS a proceder 

à baixa dos débitos da entidade que apresentar prestação de contas, ou a comprovação da 

devolução dos recursos recebidos, devidamente corrigidos”. Havia sido colocado após dia 31 de 

dezembro, porque muitas entidades apresentaram isso após dia 31 de dezembro. Depois, 

revendo isso na parte da manhã, como já estamos prorrogando até dia 31 de dezembro, sugiro a 
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alteração pelo texto “até a data do efetivo pagamento”. Se estamos prorrogando, o CNAS estaria 

autorizado a dar baixa em qualquer um que apresentar aquela data corrigida.  

 O parágrafo único diz: “após a análise dos processos de que trata o presente 

artigo, o CNAS deverá comunicar ao Tribunal de Contas da União”. Vou explicar o porquê. 

Conversei com um Conselheiro do Tribunal de Contas e ele considerou isso muito bom, porque 

as entidades notificadas através do CNAS, após o dia 31 de dezembro, estão solicitando ao 

Tribunal. Se fizermos essa baixa no Conselho, evitaremos um trabalho do Tribunal de Contas. 

 Isso não trás nenhum prejuízo financeiro à Previdência ou à própria União, 

porque na verdade estaremos apenas dando baixa àquelas entidades que não prestaram conta 

dos recursos recebidos após dia 31 de dezembro, ou que comprovadamente não receberam os 

recursos, e se dirigiram ao CNAS após o dia 31 de dezembro. São aproximadamente 6 mil 

entidades.  Com a autorização do Plenário para fazer isso, poderemos regularizar uma série 

de processos parados, e alguns deles estão inviabilizando até o registro da entidade, porque ela 

devia. 

 Obviamente esse minuta pode ser alterada. Foi apenas uma idéia, que pode ser 

melhorada. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Só quero louvar essa iniciativa de apresentar 

tal proposta. Em absoluto pedi a palavra para criticar.  

 Gostaria de acrescentar uma sugestão: o CNAS poderia fazer um pequeno 

esforço a mais no sentido de notificar novamente essas entidades inadimplentes, porque a 

maioria dessas correspondências foi enviada, por exemplo, a entidade tal, aos cuidados da 

prefeitura municipal de São Paulo. Imagine, até achar essa entidade! Conheço uma entidade que 

depois de quatro meses recebeu a notificação.  

 Outro ponto é que essas subvenções foram pagas a título de bolsa de estudos. 

Não está notificada a mantenedora, mas a mantida, que nem sempre é conhecida. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Às vezes a mantenedora 

não sabe que recebeu isso, e inviabiliza a filantropia. 
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 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Com um pequeno esforço do CNAS, penso 

que a maioria das mantenedoras têm registro no Conselho. Se procurarmos um pouco o nome 

dessas entidades mantenedoras, através do nosso cadastro no Conselho, e enviar essa 

correspondência diretamente à entidade, vamos auxiliar as entidades e acabar com esse 

resquício que estamos tendo no Conselho. Vou dar um exemplo: a Fundação de Rotaryanos de 

São Paulo teve uma inadimplência ocasionada pelo Colégio Rio Branco. Estava lá o Colégio Rio 

Branco, e ninguém sabia quem era.   

 Inclusive está sendo notificada a mantida, que não tem personalidade jurídica 

própria. Tem que ser notificada a mantenedora.  

  

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Havia até sugerido no artigo 

3º fazer uma nova notificação, mas foi suprimido. A Mercês achou muito difícil fazer de novo, em 

se tratando do grande número de entidades. A idéia era publicar duas ou três vezes no Diário 

Oficial, sob forma de edital. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Mas poderia ser feito um esforço dentro do 

CNAS para ajudar essas entidades, sem precisar constar de uma resolução, sem nada. Quanto 

mais fizermos, melhor, pois a entidade vai ficar sabendo mais depressa. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Quero só justificar que a 

intenção dessa resolução é exatamente proporcionar à Secretaria a análise desses processos, 

porque há vários processos parados lá, pois ela comprovadamente não tomou conhecimento 

dessa resolução até o dia 31 de dezembro e pagou após esse dia. Por termos uma resolução 

fechada em uma data, não podemos dar seguimento a esses processos, o que considero injusto, 

porque até o próprio Tribunal de Contas aceitou — como mostra esse ofício, que vocês 

receberam — e mandou dar baixa nele e nessa publicação da resolução. 
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 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Inclusive a Tânia está me alertando que o 

artigo 3º da Resolução nº 178 diz que era para mandar pelo Correio por AR. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Exatamente. A maioria 

recebeu depois da data, porque o prazo era muito pequeno para fazer isso para 6 mil entidades. 

Muitas receberam em março de 1998 ou em abril.  

 A idéia é dar um prazo até o final do ano, porque o próprio Tribunal de Contas 

nos respaldou: ele recebeu uma solicitação e deu baixa.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa resolução do Tribunal de Contas 

está anexa, nesses papéis.  

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Há um ofício encaminhado 

ao Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A irmã Tereza pediu a palavra também. 

 

 MARIA TEREZA DINIZ - Complementando a sugestão da Dra. Dora, quero dizer 

que a correspondência foi dirigida para a mantida, mas ela já foi extinta e a correspondência se 

perdeu. Mesmo que seja por AR, as entidades não tomaram conhecimento e a atual mantenedora 

ficou penalizada. Poderia haver uma colaboração, se os órgãos representativos dessas entidades 

pudessem ter acesso às informações; senão, poderia levar um lista das suas associadas, para 

que fosse indicada se há uma ou outra entidade ainda com inadimplência no setor. A lista das 

entidades é muito grande e talvez seja impossível o contato, mas se  pudéssemos ter o acesso, 

facilitaria a comunicação, como alguém intermediário.  

 No caso da ANAMEC, ficamos sabendo porque conhecemos, temos um livro 

com a relação de todas as entidades, onde constam todos os endereços de quem já foi extinto, 

mas que poderia colaborar com o setor. Se há alguém ainda inadimplente, poderíamos fazer essa 

correspondência. 



 

 123 de 146 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A sugestão foi registrada. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Além dessa sugestão da Irmã, alguns 

Conselheiros, que têm mais intimidade com as entidades, poderiam fazer contato. A Tânia se 

dispôs a dar uma olhada nisso, e eu também, porque podemos tirar algumas entidades que 

conhecemos e ajudá-las.  

 Como essas subvenções, em sua maioria, foram dadas para bolsas de estudos 

para o ensino superior, a ABMS tem um livro onde constam as mantenedoras com suas mantidas. 

Quem sabe, se o Conselho tivesse esse livro, poderia também já procurar ali o endereço correto 

de suas mantenedoras. 

 

 MARIA TEREZA DINIZ - Existem catálogos com isso. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Gostaria de propor ao 

Presidente que não fosse explicitada na resolução a forma de fazer isso.  

 Estava conversando com a Mercês que podemos, inclusive, consultar o Imposto 

de Renda, a Secretaria da Receita Federal, pois o cadastro utilizado para mandar essas cartas é 

o mesmo que será utilizado agora. O endereço está defasado. Precisamos de outro mecanismo 

para procurar as entidades, para que a informação chegue nelas. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Isso é extra-oficialmente, não é para colocar no 

papel. Deveria haver um entendimento entre o Colegiado, mas que não fosse colocado no papel. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos colocar em votação essa 

resolução, com as correções feitas aqui. Ainda temos quorum.  Aqueles que quiserem se 

pronunciar, que o façam agora. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Presidente, as sugestões de 

modificações não serão votadas? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Do decreto? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Sim. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com o encaminhamento proposto pelo Dr. 

Guilhermino, faremos um encaminhamento dessas resoluções para a Consultoria Jurídica, para 

dar um tratamento final. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Presidente, eu firmei um compromisso 

com o Ministro que levaria daqui uma proposta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aprovada? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não. Uma proposta discutida. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos aprovar também as soluções, 

que irão para um tratamento final. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Irão para um tratamento final, porque ele 

vai passar, naturalmente, para o seu Consultor Jurídico. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Gostaria de complementar. Se entendi bem, 

chegamos a um ponto em que nem redigimos a proposta.  

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Nem eu. 
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 GUILHERMINO CUNHA - O CNAS deseja apresentar uma proposta ao Ministro, 

mas que tenha uma sistematização. A minha palavra, em termos de encaminhamento, será 

aprovar as modificações que fizemos até aqui, com todas as letras, e redigir, colocar em termos 

jurídico finais, por você mesma, como relatora, ou quem sabe pelo assessor jurídico do próprio 

CNAS, para não chegar às mãos do Ministro apenas idéias, para ele saber que, aqui no CNAS, 

levamos as idéias elaboradas. É uma questão de reputação para o órgão. Estou pensando na 

imagem do nosso Colegiado.  

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - É exatamente o Colegiado que ele quer 

ouvir. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Exatamente. Convém, como relatora, você sentar com 

a Consultoria Jurídica daqui, para já levar para o Ministro em termos. Já concordamos com as 

idéias. É só isso o que procuro encaminhar. Temos que aprovar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou colocar em votação as idéias aqui 

discutidas. Se todos estiverem de acordo com elas, permaneçam como estão.(Pausa) 

 Aprovado. 

 O tratamento jurídico disso tem que ser dado, evidentemente, pela Conselheira, 

juntamente com o pessoal jurídico. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - A relatora juntamente com alguém daqui. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Com o Marcos, Secretário-Executivo, que 

é Procurador Autárquico e conhece a lei. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Excelente. Justamente o Secretário-Executivo e a 

relatora. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Só para formatar o texto. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Dr. Guilhermino, no 

Conselho temos uma série de processos, protocolados após a edição do decreto, e muitos 

deputados estão pedindo para resolver esses processos. Se não alterar esse decreto com certa 

urgência, teremos que indeferir os processos. Tem que haver certa agilidade para resolver o 

problema. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Passarei o texto para uma maneira 

inteligível, na segunda-feira encaminharei para o Ministro, depois se dá... 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Peço para receber a cópia de forma final 

encaminhada; depois, da forma como foi aprovada. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Tão logo fique pronto. Na terça-feira já 

poderemos encaminhar, não é Marcos? 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Na maioria das coisas 

houve supressão. Não há muito o que redigir. É só tirar, e dar nova redação do decreto. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - É só isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Resolução nº 178. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Proponho que se aprove as modificações feitas para 

dilatar o prazo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

 É a Resolução nº 178? 
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 GUILHERMINO CUNHA - É a Resolução nº 178. A proposta que o Marcos fez. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Uma nova resolução 

prorrogando o prazo da 178. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - E fazendo a adaptação. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - A única adaptação feita 

será onde está “após a data de 31 de dezembro”, que passará a ser “até a data do efetivo 

pagamento”. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Alterei em minha cópia. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aqueles que estiverem de acordo com a 

resolução, permaneçam como estão. (Pausa) 

 Aprovado. 

 Com isso, estamos caminhando para o final da nossa pauta original.  

 Há os Informes das Comissões de Política e de Normas.  

 Há mais algum Informe da Comissão de Normas, além do que já foi feito, 

Conselheira? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não. Como nesse segundo momento 

estaremos estudando o mecanismo de controle e a medição da qualidade do serviço, a Comissão 

de Normas, já na primeira reunião,  querendo conhecer o trabalho do Comunidade Solidária, o 

marco legal do Terceiro Setor, propôs que as reuniões do Comunidade Solidária fossem 

acompanhadas pelo Coordenador de Normas, juntamente com o Presidente ou o Secretário, seja 

lá quem vá nessa reunião. 
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 A Coordenação de Normas vai retomar a elaboração do manual de orientação 

para as entidades, a partir das novas decisões sobre o decreto. Tudo fica realmente amarrado à 

nova edição do decreto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão feitos os Informes.  

 Vamos passar aos Informes da Comissão de Política, que serão feitos pela 

Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Da pauta da Comissão que havia para discutir, o item 

“proposta de pesquisa IPEA” já foi citado, e há uma cópia das discussões da comissão, para que 

todos os Conselheiros possam acompanhar. 

 Com relação à cartilha do CNAS sugerida na reunião passada, na Comissão de 

Política discutimos dois assuntos: o primeiro, que deveria ter uma forma mais dinâmica de 

comunicação com os conselhos estaduais e municipais, e nos fazermos chegar para quem existe 

a assistência social: o usuário. Por essa razão, deveríamos lançar mão de vários mecanismos de 

comunicação. Um deles seria tornar a home page do CNAS, Ministério da Previdência, mais 

dinâmica, atrativa e rápida. Essa foi uma sugestão feita hoje pela manhã. Vamos ver como 

conseguiremos aprimorar esse assunto.  

 Outro ponto que a Comissão considera de suma importância é que com a 

máxima urgência passe a funcionar a Coordenação de Comunicação Social, conforme está no 

Regimento, para que possa fazer o encaminhamento das divulgações, e publicar o Informativo do 

CNAS. 

 Com relação aos Anais da 2ª Conferência Nacional de Assistência Social, 

solicitamos ao CNAS o fornecimento do disquete com as resoluções, deliberações e moções, 

para que cada um possa levar como tarefa de casa, e fazer algumas anotações sobre os temas 

das deliberações, que fossem de competência da Comissão de Política. Alguns Conselheiros 

fizeram; outros, não.   

 Decidimos ontem que, como vai atrasar um pouco a entrega dos Anais, pois 

houve uma alteração na data — mas pelo menos já existe um cronograma da firma Aplauso, a 



 

 129 de 146 

responsável por entregar esses anais —, faremos essa tarefa para a próxima reunião do 

Conselho. A Coordenadora tem um cronograma de quando isso será entregue. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para a segunda reunião, pois na próxima 

temos as eleições. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Sim, para a outra reunião. 

 Foi feita uma discussão sobre se seria produzida um fita de vídeo. Está 

programada a produção de uma fita de vídeo e foi contratada uma empresa para fazer um vídeo 

sobre a 2ª Conferência.  

 A Comissão trouxe duas propostas que podem ser discutidas aqui: a fita, 

contendo o registro de todas as palestras, seja arquivada no CNAS, sem a necessidade de uma 

nova edição e reprodução da mesma. E que será feita uma fita de marketing, com duração de 

cinco a dez minutos, passando flashes das conferências, destacando as principais deliberações e 

esta, sim,  encaminhada aos conselhos. 

 A grande discussão da Comissão de Política foi em relação à capacitação dos 

conselhos. Analisando o relatório final da Conferência, verificamos que várias deliberações são no 

sentido de capacitação dos Conselheiros. A Comissão de Política fez uma proposta, e também foi 

passada para os senhores uma cópia, de como fazer essa capacitação: um Plano Nacional de 

Capacitação de Conselheiros.  

 Todos têm essa proposta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sim. Li todas as atas. Tenho tudo 

anotado sobre os pontos que quero esclarecimento. Não sei se os outros Conselheiros fizeram o 

mesmo, mas poderíamos avançar nisso. 

 Concordo com tudo o que vocês fizeram, menos com um ponto.  Entra a 

questão da objetividade. Eu li todo o material da Comissão de Política e quero até parabenizar 

pelo trabalho de vocês. Só tenho uma pequena divergência com relação a isso. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Se todos leram e querem fazer os comentários, estou à 

disposição, pois efetivamente fizemos e entregamos o material. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Foi muito bom. Queria passar a palavra 

para o nosso Secretário, que tem um comentário a esse respeito.  

 Na realidade, todas as Comissões temáticas expuseram seus documentos. 

Sobre esse ponto de vista, todos tiveram acesso ao que foi discutido. 

 Na realidade, o Informe é mais para o conhecimento de todos, mas se alguém 

quiser fazer algum comentário adicional, pode fazê-lo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Além dos parabéns para a Comissão, 

pelo trabalho perfeito, só tenho uma divergência. Já conversei com alguns componentes sobre 

isso. Trata-se das reuniões ampliadas do CNAS. Era uma tradição no CNAS fazer duas reuniões 

semestrais, portanto quatro reuniões ampliadas por ano. Era uma forma de o CNAS ter um 

contato com os conselhos estaduais e municipais. Não é o caso de irmos para lá dar aula para os 

conselhos municipais e estaduais. É a hora de vermos os problemas dos conselhos estaduais e 

municipais, e conhecermos esses problemas. A partir da tradução dos problemas dados por eles, 

houve um crescimento do CNAS, até para poder reconhecer os problemas e o que se vai atacar. 

 Este Conselho não teve ainda nenhum contato com os conselhos estaduais e 

municipais. Somos totalmente desconhecidos desses conselhos. Penso que urge uma reunião 

ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social, para se fazer conhecer e para conhecer os 

outros. Quero deixar bem claro que é algo de mão dupla.  

 A Região Norte foi muito bem lembrada, porque eles já vêm pedindo para que 

se faça uma reunião ampliada há muito tempo, e ainda não foi contemplada. Todas as outras 

regiões já foram, menos a Região Norte. É uma região onde deveríamos fazer uma reunião.  

 A minha proposta é que se faça uma reunião ampliada do CNAS na Região 

Norte. É uma proposta audaciosa: em setembro, no Pará, onde há um conselho que tem 

condições de dar suporte à reunião do CNAS. Isso também é um critério para a escolha de onde 

vamos fazer a reunião, na Região Norte. 
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 Quero só completar. As reuniões regionais propostas devem ser mantidas, mas 

que se discuta um calendário, para se unificar essas regionais com a reunião ampliada do CNAS, 

a primeira do ano, e a primeira deste Conselho. Penso que tem que ser urgente. Minha proposta 

é que seja entre agosto e setembro. Já que não pode ser em julho, que seja em setembro, para 

termos tempo e condições de nos organizarmos. 

 Proponho que a segunda seja feita em dezembro, em Brasília. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Gostaria de continuar.  

 Há um prejuízo pelo fato de ficarmos para o final em relação à discussão sobre 

isso, mas elaboramos e gastamos um tempo, que foi altamente proveitoso para toda a Comissão, 

no sentido de se fazer um Programa Nacional de Capacitação, que é competência do Conselho, 

principalmente da capacitação no sentido político.  

 Gostaria de submeter essa proposta à aprovação. Não sei se há quorum, para 

ser votada. Essa proposta contempla reuniões ampliadas e regionais, onde poderão ser 

aprovadas e incluídas sugestões de outras reuniões ampliadas. Nada impede que aconteça isso. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, seria importante que essa 

proposta viesse bem definida.  

 A proposta de capacitação dos Conselheiros já está amplamente aprovada. 

Precisamos saber como fazer. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão de Política entende que deve fazer uma 

recomendação no sentido de que deve haver um plano nacional de capacitação. A proposta 

explicita que deva ser formado um grupo de trabalho específico para essa finalidade, composto 

por técnicos do CNAS, da SAS e por Conselheiros. Este grupo irá elaborar o Programa Nacional 

de Capacitação. Não é competência dos Conselheiros exclusivamente. É sobre isso que 

gostaríamos de ter a aprovação.  
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 Gostaríamos de culminar com o lançamento dessa proposta, no dia 7 de 

dezembro, marcando o dia Nacional da Assistência Social, que foi uma deliberação da 2ª 

Conferência Nacional. 

 Já que não há tempo para analisarmos com profundidade,  colocamos aqui 

sugestões, diretrizes que devem nortear o processo, quem deve manter o orçamento e garantir a 

busca de recursos para fazer essa proposta. Fundamentalmente, queremos que seja aprovada a 

proposta de criação do grupo técnico, para elaborar esse programa nacional. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A elaboração desse programa não 

poderia ser feito pelo grupo de política? 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Essa proposta  consta de três 

fases. Na primeira, entendemos que o programa não pode ser feito em um gabinete e ir para os 

Estados e municípios. Há uma intercessão no programa, exatamente o fato de as mobilizações e 

sensibilizações serem feitas através das reuniões ampliadas, folders, de cinco programas 

divulgados pela Radiobrás e uma teleconferência.  

 A partir desse processo em que as pessoas estiverem todas mobilizadas e 

sensibilizadas para um programa, podendo inclusive participar — pois também evidenciamos que 

os Estados e municípios devem participar —, esse grupo de trabalho já estaria em andamento, 

juntamente com a SAS, pois vemos a grande e fundamental questão de recursos, para manter 

um programa nacional. Inclusive queremos colocar isso imediatamente para poder ser discutido 

na SAS.  

 No dia 7 de dezembro, junto com a teleconferência em novembro, seria 

apresentado o programa nacional. Na verdade essa não é a proposta do programa nacional, 

entendendo sua colocação. Não poderíamos detalhá-lo, porque requer saber como fazê-lo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O trabalho. 
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 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - É muito complexo verificar 

como será feita a cartilha; como será feito o vídeo; se será um programa que criará 

multiplicadores, ou será um programa à distância. Tudo isso ficou para ser definido.  

 O importante aqui é termos aprovada essa perspectiva de fazer, para que 

possamos passar isso para a SAS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Há uma questão de orçamento. Tem que ser resolvido 

muito rápido para poder ser incluído no orçamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Certo. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Tenho uma sugestão. O BID, através do 

INDS, Instituto Interamericano para Desenvolvimento Social, já financiou programas — inclusive 

na Casa Civil está financiando ainda agora o Programa de Apoio à Gestão Social. Há 

naturalmente uma contrapartida do Governo brasileiro, mas o INDS formou vários grupos em 

Washington com recursos do próprio BID, sem a utilização de recursos brasileiros, de nenhum 

país da América Latina. 

 Deveríamos fazer um contato e ver esse campo, porque eles estão 

interessados. Dentro da sua programação e das metas para essa próxima gestão, está a 

capacitação de pessoas envolvidas no campo da assistência social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima vai fazer um 

encaminhamento, depois falará o Prefeito Emerson. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Queria fazer um encaminhamento muito 

rápido, porque penso que é muito importante deliberar sobre algumas questões ainda hoje, 

mesmo porque a próxima reunião será no dia 21, e haverá a eleição.  
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 Temos que fazer um esforço e ficarmos um pouco depois do horário. 

 A capacitação dos Conselheiros é importantíssima. Havia até sugerido ao 

Gilson, pois a minha entidade está trazendo pessoas de fora do País, da Finlândia, do Chile, para 

fazer curso de formação de conselheiros. O Conselho Nacional de Saúde inclusive vai participar, 

provavelmente o de Previdência também. Seria importante que  participássemos, até porque 

abrangeria as três áreas. 

 A capacitação é muito importante. Poderíamos aprovar aqui duas questões: a 

primeira seria a reunião ampliada, em setembro, no Pará. Temos que preparar isso até setembro 

e essa preparação não é feita de um dia para o outro. O segundo ponto seria a formação de um 

grupo de trabalho para tentar aprofundar e operacionalizar as questões. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como seria o grupo de trabalho? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -  Formado, como ela disse, por 

Conselheiros, pessoas da SAS e por algum técnico. Acho até que poderia ser por nós e pela 

SAS. Traríamos os técnicos na medida em que se fosse necessário. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O pessoal da SEFOR têm muito 

conhecimento de capacitação, porque tem os recursos do FAT. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Inclusive sugerimos que devam ser utilizados recursos 

do FAT. Que o mesmo tipo de protocolo de intenções que a SAS fez com o Ministério do Trabalho 

para a capacitação de gestores seja ampliado, ou seja feito um novo protocolo visando à 

capacitação dos Conselheiros. A capacitação deve ser feita em cascata, pois é impossível pensar 

que o CNAS vai conseguir capacitar o Conselheiro do município. A proposta, da forma como foi 

feita, atinge a todos, pelo efeito cascata. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É a capacitação à distância. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Propusemos até um cronograma. Arriscamos até um 

cronograma, para conseguir executá-lo. Hoje seria a aprovação do PNCC, Programa Nacional de 

Capacitação de Conselheiros. No dia 20 de julho,  haverá reunião de Comissão, mas não haverá 

Plenário, seria criado esse grupo de trabalho. No dia 20 de agosto esse grupo apresentaria um 

anteprojeto do PNCC e uma estimativa orçamentária para isso. De agora até o final do ano, 

haveria toda uma fase de mobilização do programa, com os programas de rádio, a 

teleconferência. Por isso é um anteprojeto, em agosto. Em 7 de dezembro, efetivamente seria 

apresentado o plano. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Na qualidade de presidente da União dos 

Prefeitos da Bahia, UPB, nessa fase de mobilização e sensibilização dos prefeitos, no sentido da 

capacitação dos Conselheiros municipais, coloco a entidade  à disposição deste Conselho para 

fazer esse contato, dada à sua capilaridade, pois a UPB congrega os 415 municípios baianos. 

Ainda farei mais: proponho-me, como presidente, a contatar com outros presidentes das 

associações municipais de outros Estados, pedindo que eles façam esse trabalho de 

sensibilização e mobilização dos prefeitos no sentido de evidenciar a necessidade premente da 

capacitação dos Conselheiros. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos votar aqui esse cronograma, o 

que há de concreto sendo proposto aqui, para prepararmos esse plano nacional de capacitação 

de Conselheiros. Em segundo lugar, podemos discutir esta proposta da Conselheira Fátima de 

fazermos uma reunião ampliada. 

 Está em discussão o cronograma proposto com suas alterações. Possivelmente, 

na próxima reunião não vamos ter condições de tratar disso, mas poderíamos no dia 20 de julho, 

véspera da reunião geral. No dia 20 tomaremos contato, e talvez poderemos discutir como 

compor esse grupo técnico, possivelmente com um membro de cada. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Se for delegada a competência à Comissão de Política, 

ela fará a proposta do grupo de trabalho na sua próxima reunião. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Proponho que sejam contempladas 

todas as outras comissões. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Todos os GTs que temos. 

 Está em votação esse cronograma. Se estiverem de acordo, permaneçam como 

estão.(Pausa) 

 Aprovado. 

 Vamos discutir a sugestão da Conselheira Fátima de fazermos uma reunião 

ampliada no mês de setembro, com os Estados e municípios. Ainda não sei como seria essa 

reunião, se só da Região Norte ou do Brasil inteiro. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Estou propondo uma reunião do Brasil 

inteiro. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Quando colocamos essa regionalidade, fizemos uma 

avaliação empírica, embora verdadeira, para saber em que situação está a assistência social, o 

seu processo de descentralização no Brasil. Verificamos que nessa ordem em que propusemos 

as reuniões regionais é a que vem ocorrendo com a assistência, se pudéssemos dar graus de 

situação para cada região brasileira, em relação ao desenvolvimento da assistência social.  

 Percebemos também que uma reunião ampliada tem um afluxo maior de 

gestores e conselheiros daquela região, até pela dificuldade financeira da maioria dos municípios 

e tudo o mais. Por isso, em um primeiro momento, pensamos em chacoalhar o Norte. No Brasil, a 

Região Norte é a que está em pior condição em termos de implantação do processo 

descentralizado e participativo. Por isso pensamos nela para a  primeira reunião. Pensamos 
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sempre na reunião ampliada em Brasília, porque facilita o acesso de todos os Conselheiros do 

Brasil inteiro. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É mais central. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Fizemos uma reunião no dia 22 de 

dezembro de 1997, com uma participação imensa da maior parte do Brasil, em Recife, 

Pernambuco. Muitos diziam que não iria ninguém, pois era quase véspera de Natal, e 

Pernambuco era muito longe.  

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Foi em 1996. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Foi em 1996. Você lembra que houve 

uma participação em massa do Sul, do Norte, do Nordeste, do Pará. Proponho que seja uma 

reunião nacional no Pará. Se realmente a maior parte for daquela região, ótimo. Pelo menos que 

as outras regiões saibam que está havendo uma reunião ampliada do CNAS, e que o CNAS está 

se abrindo para todos os Estados. Provavelmente vocês terão uma grande surpresa com a 

participação em massa. Essa seria a primeira do ano. Antes, fazíamos quatro reuniões por ano. 

Como é a primeira, provavelmente a grande maioria dos conselhos estaduais irá. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Na verdade, só está havendo 

um problema de nomenclatura, porque a reunião regional não impede a participação nacional. É 

uma regional, mas todos serão convidados. Quem quiser participar, pode ir. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem deseja falar a respeito desse 

assunto?(Pausa) 

 Há mais alguém?(Pausa) 

 Essa é a proposta da Conselheira Fátima de fazermos essa reunião no Pará. 

Será uma reunião ampliada nacional. Ela vai ao encontro de muitas coisas sobres as quais 
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falamos aqui hoje, como o entrosamento com os conselhos etc. Se todos estiverem de acordo 

com essa proposta, permaneçam como estão.(Pausa) 

 Está aprovada essa reunião ampliada, uma das primeiras que estaremos 

fazendo no Brasil. 

  

 TÂNIA MARA GARIB - Quero dizer, Presidente, que no dia 3 faremos a primeira 

tentativa de criação do colegiado de gestores municipais no Estado do Pará. Gostaria de ter 

autorização para divulgar esta informação aos gestores: o Conselho se preocupa com essa 

situação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que provavelmente faremos será 

programar uma data. Vamos ter que discutir isso. A princípio está aprovado. Se será no início ou 

final de setembro, isso vamos resolver ainda. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Se será no Pará ou no Maranhão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No Maranhão, eventualmente com o 

apoio do César. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Vai ser no Norte. A Bahia é Nordeste. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois vamos discutir os detalhes, mas a 

idéia está aprovada. 

 Vamos passar rapidamente, porque tenho um compromisso agora. Fui chamado 

pelo Ministro e tenho que sair. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Temos que discutir o assunto CNSS, 

que considero premente. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Gostaria de dar uma informação à 

Conselheira sobre o CNSS. Por decisão do Sr. Ministro, foi colocado o Presidente do CNAS como 

representante no CNSS, seja ele quem for. Essa informação que nos veio: o presidente seria a 

pessoa mais indicada para representar o Conselho Nacional de Assistência Social no Conselho 

Nacional de Seguridade Social, que envolve toda a Seguridade Social: Saúde, Previdência e 

Assistência. Essa é só uma informação preliminar que gostaria de dar à Conselheira Fátima, 

porque ela vinha sendo, até então, a representante. Por decisão do Sr. Ministro, houve essa 

alteração na representatividade.  

 Aliás, está sendo exonerado o Secretário-Executivo, porque houve um erro no 

decreto, uma vez que ele não pode ser suplente do titular nessa representação, porque não é 

Conselheiro. Foi um erro interno do Ministério, que já está sendo corrigido.  

 Como quem propôs esse assunto foi a Conselheira Fátima, vou rapidamente 

passar a palavra para ela fazer suas considerações. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer 

que ou o Ministro não conhece a lei ou houve uma mudança nela. A quem compete escolher o 

representante do conselho? Acabei de ler no Conselho Nacional de Seguridade Social, e está lá: 

cabe aos Conselhos escolherem os seus representantes. Aqui na Lei Orgânica da Assistência 

Social, no artigo 12, diz que compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: indicar o 

representante do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, junto ao Conselho Nacional de 

Seguridade Social. Sinceramente, penso que vocês deveriam levar isso ao Ministro. Respeitamos 

a lei ou a rasgamos, e ela se torna letra morta.  

 Poderia até vir como proposta do Ministro que fosse o Presidente. Nós 

discutiríamos, analisaríamos e até veríamos se seria uma proposta conseqüente ou não. Não 

tenho nada contra as indicações, mas não aceito um desrespeito à Lei Orgânica da Assistência 

Social e a este Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bem colocado, Conselheira. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O Conselho sequer foi ouvido sobre 

essa questão. Se não tivesse sido indagado por mim não se tocaria nesse assunto, pois procurei 

na pauta e não havia nada proposto sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Isso é um desrespeito também à representatividade do CNAS, escolhida por 

unanimidade, na época, por este Conselho, pelo Governo, pela Sociedade Civil e, inclusive, pelo 

Presidente. Isso é um desrespeito ao Conselho por ficarem colocando e tirando pessoas, sem a 

menor discussão.  

 A minha proposta é que esse ponto seja rediscutido.  

 Na reunião em um dia, a discussão sobre o orçamento é corrida. Realmente 

corri para expor. Considero que corri, pois havia muitos informes da Comissão de Financiamento. 

 Poderíamos ter discutido a Política com muito mais vagar. Há uma questão 

fundamental: o fato de os Conselheiros só ficarem expondo o cronograma, sem ver o conteúdo, o 

nó da história, que considero fundamental. 

 Há questões como essa que acontecem e já temos um Plenário esvaziado. 

 Eu proporia que se o Conselho mantiver a proposta de o Presidente ser o 

representante, que a Coordenadora da Comissão de Financiamento seja a suplente. É de 

fundamental importância a Coordenação de Financiamento estar participando das reuniões da 

Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Seguridade Social. Mesmo porque é lá 

onde, de fato, será apresentada a questão do financiamento da Assistência Social. Se é assim, 

que se coloquem os dois, pois considero que será bem representado.  

 Não estou falando aqui em nome de pessoas, mas sobre a forma como foi 

resolvida a questão. Mais uma vez foi de encontro a lei. A lei está aqui. Devemos respeitá-la ou 

rasgá-la. Se eu não respeitar, vão cair em cima de mim, mas não a respeitam, e eu tenho que 

ficar calada? Não tenho.  

 Proponho que se rediscuta essa questão para ver se se mantém a proposta do 

Presidente ser o titular e a Coordenadora da Comissão de Financiamento, a suplente, para que 

tenha acesso às reuniões da Comissão, pois não é necessário que o representante do CNAS seja 

o representante também na Comissão. A Comissão pode ter outro representante. Aliás, sempre 
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há outro representante, de outros órgãos, mesmo porque os presidentes de conselhos têm muitas 

ocupações e muitas vezes não podem comparecer. 

 É estranho, pois no caso do Conselho Nacional de Saúde o representante se 

mantém, e ele nem é membro do Conselho. São dois pesos e duas medidas. Já que há um peso 

só, vamos manter as coisas acertadas.  

 Não estou reclamando porque isso aconteceu comigo, que sou a representante 

do CNAS no Conselho de Seguridade, e fiquei sabendo sobre esse assunto de uma forma 

extraordinariamente ruim. Liguei para o CNSS para trazer uma informação para cá. O CNSS 

passou nove meses em 1997 sem se reunir. Em 1998, já está fazendo oito meses que não se 

reúne. Fui discutir esse assunto para trazer para cá uma proposta de resolução solicitando 

imediata reunião do CNSS. E aí me perguntaram: “como você está solicitando uma reunião, se 

nem Conselheira é?  Você já foi exonerada e há outra pessoa no seu lugar”. Mas isso é 

secundário. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O assunto está bem posto pela 

Conselheira. 

 O Conselheiro Guilhermino está inscrito. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Gosto muito de ser programado para dar solução aos 

problemas. 

 Pode acontecer que nem tenha ocorrido ao Ministro consultar esse artigo da lei. 

Se for lembrado a ele, seguramente dirá: por favor, entendam isso como um indicação do Ministro 

e que o Conselho vote. Se entendermos assim, mesmo que ele tenha tomado esse tipo de 

decisão, vamos registrar, em nossa ata, que, nos termos da Lei Orgânica, vamos exatamente 

acolher uma indicação feita pelo Sr. Ministro e eleger aquele que for o Presidente. Nesse caso, 

colocamos em termos. 

 Considero sua intervenção muito simpática, no sentido de que a suplente seja 

exatamente a relatora da Comissão de Financiamento. Com isso chegamos ao encontro da 
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solução do problema, não ferimos a lei, tampouco vamos ferir o Ministro. Queremos ter um 

excelente relacionamento com ele, pois quanto maior a colaboração, maior o impacto nesse País. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa é a proposta do Conselheiro 

Guilhermino.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Foi a minha proposta. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Só estou colocando em termos, pois você é envolvida 

diretamente. Estou simplesmente tirando você da berlinda. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos quorum e podemos deliberar 

sobre isso. Temos dez Conselheiros presentes. Se estiverem de acordo com essa proposta, 

permaneçam como estão.(Pausa) 

 Está aprovada a proposta. Levaremos o nome da Conselheira Fátima à 

consideração do Sr. Ministro. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Desculpe, Sr. Presidente, estou querendo resgatar o 

respeito à lei. Vamos entender, como CNAS, que houve uma indicação do Sr. Ministro, nos 

termos da lei, do artigo 12 da LOAS, para que o Presidente do Conselho seja o representante lá. 

E estamos hoje também elegendo o suplente. O Sr. Ministro será comunicado sobre isso. É um 

gesto cavalheiresco, e tenho a impressão de que o Ministro entenderá isso. A outra hipótese seria 

a rota de colisão, o que estou querendo evitar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

  

 NAIR MARIA DE JESUS GOULART - Quero complementar a sua proposta. 

Estava até comentando: se esse Conselho é tão importante e não se reúne há nove meses, a 

Fátima tem toda a razão em reclamar e devemos solicitar que ele se reúna, pois é fundamental, 
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importantíssimo e precisa funcionar. Portanto, nós, do CNAS, consideramos tão importante, que 

solicitamos que se reúna. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso sai como uma conseqüência da 

nossa decisão. 

 Se todos estiverem de acordo, passamos para o ponto seguinte: O Congresso 

Nacional de Assistentes Sociais e a revitalização da rede para PPDs. Não está presente a 

representante que propôs este item. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Qual? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A revitalização da rede de PPD. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não está. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos só a questão do Congresso. Peço 

que a Conselheira Fátima se manifeste rapidamente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Serei muito rápida. 

 Há um Congresso Nacional de Assistência Social. É o IX Congresso de 

Assistentes Sociais e já é histórico para a categoria. É promovido pelo Conselho Federal de 

Serviço Social e atinge normalmente cerca de quatro mil assistentes sociais. 

 As discussões realizadas naquele conselho têm muito a ver com a assistência 

social, além de outros pontos relativos principalmente aos trabalhadores da área, os assistentes 

sociais. 

 Vou defender de novo o meu nome. Proponho o meu nome para representar o 

CNAS nesse importante evento da assistência social, que irá se realizar agora, pois sou 

assistente social, ex-presidente do CFESS e representante das trabalhadoras. Se a Nair quiser ir, 

iremos as duas. 



 

 144 de 146 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Onde será? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Será em Goiânia. Depois  verei se serão 

muitos dias. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem mais pediu a palavra? 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Alguém mais quer ir ao congresso? Os 

outros Conselheiros têm que ser consultados. É um congresso de quê? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É o Congresso Nacional de Assistentes 

Sociais. É da categoria dos assistentes sociais. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - A Conselheira está muito enfática no 

termo assistentes sociais. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Às vezes as pessoas confundem 

assistentes com assistência. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Está bem. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É dos trabalhadores. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Não é uma prerrogativa do assistente social trabalhar 

com assistência social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual será a data do congresso? 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Do dia 20 a 24 de julho de 1998. 

 Deixarei o programa para o Secretário-Executivo, com muita honra e prazer, 

pois o recebi em minha casa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lembro a você que do dia 20 ao dia 21 de 

julho estaremos enrolados aqui. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tão logo acabe a eleição, poderemos 

partir. Há no programa questões importantíssimas até o dia 25,  e vocês verão isso. Goiânia é 

perto daqui. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - São quatro dias. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Agora gostaria de saber se há mais 

alguém que gostaria de ir. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Quem quiser, habilita-se 

junto ao Conselho, manifesta o interesse em ir, e o Presidente aprova. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem for assistente social pode se 

habilitar. 

 

 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Não. Você está sendo muito cartesiano. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Às vezes há algum filósofo. 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Quero apenas fazer um 

registro público de agradecimento, embora com o plenário vazio, ao pessoal de apoio às reuniões 

que estão aqui presentes. 
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 ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Eles merecem.(Palmas) 

 

 SECRETÁRIO-EXECUTIVO (Marcos Maia Júnior)  - Essas pessoas ajudam 

antecipadamente e participam o dia inteiro das reuniões. Gostaria que ficasse publicamente 

registrado o agradecimento do Secretário-Executivo, e dos Conselheiros, ao pessoal de apoio às 

reuniões. É um contingente pequeno, e temos feito o que é possível, às vezes o impossível, em 

função das poucas condições que o Conselho tem. Obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está encerrada a reunião.  

 


