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59ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

DATA:  14 de abril de 1999 

HORÁRIO:  9h 

LOCAL - Sala de reuniões do 1º Andar do Edifício-Anexo do Ministério da Previdência e 

Assistência Social 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quero inicialmente 

registrar, com satisfação, a presença, entre nós, de um novo 

conselheiro, presidente da FEBEC — Federação Brasileira de 

Entidades de Cegos, o Sr. Carlos Ajur Cardoso Costa, que pela 

primeira vez comparece a esta reunião. Gostaria de dar-lhe as 

nossas boas-vindas, e desejar-lhe um feliz mandato junto a todos 

nós.  

 

  CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Se o senhor me permite, 

Presidente, quero neste momento pedir desculpas aos colegas da 

Comissão de Normas, pois não fiz minha apresentação lá. O motivo é 

que naquela ocasião estava presente somente parte dos 

conselheiros. 

Gostaria de convocar todos os colegas a fazer uma 

reverência à memória do ex-colega Luís Geraldo de Mattos. Esta foi 

uma grande perda para o Movimento de Cegos do Brasil. Tenho 
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certeza que ele foi para uma melhor, e que está do nosso lado. A 

mim só cabe procurar desempenhar as minhas funções neste Conselho 

e na Presidência da Federação Brasileira de Entidades de Cegos com 

o mesmo vigor e vontade que tinha o colega Luís. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro Carlos 

Ajur, em reunião anterior já havíamos prestado a homenagem 

solicitada pelo Conselheiro ao Dr. Luís Geraldo. No entanto, fica 

registrado o seu pedido. Acredito que este Conselho não se oporá 

em prestar novamente esta homenagem à memória do nosso Luís 

Geraldo. 

 Vamos dar início à reunião, submetendo à apreciação dos 

senhores a pauta que aí está. Gostaria de mencionar ao Conselheiro 

Carlos Ajur que infelizmente ainda não temos para ele uma pauta no 

método braile, pois não tínhamos certeza da sua presença aqui 

hoje. Da próxima vez, prometo-lhe que o senhor vai receber uma, 

assim como o Conselheiro Luís Geraldo recebia. Ele recebia até 

mesmo um disquete, que ele transferia para o sistema dele de modo 

a ter acesso às informações pelo seu computador. Assim, da próxima 

vez, o senhor estará devidamente instrumentado para a reunião. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Obrigado 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está em discussão a 

nossa pauta, iniciando com um pedido da Conselheira Dora Cunha 

Bueno, que deverá relatar um processo do Instituto de 

Desenvolvimento Cultural (IDC) para inclusão do seu voto na pauta 

da apresentação. Eu proponho que isto seja feito junto com o item 
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6, nos Informes da Secretaria Executiva, aonde estaremos também 

apreciando o voto da Sociedade de Educação e Assistência. Nesta 

ocasião, apreciaríamos também o voto da Conselheira Dora no seu 

processo. A proposta de pauta está na página 2 do caderno da 

reunião. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – Gostaria de incluir, e 

isto pode ser junto com o informe da Comissão de Normas, apesar de 

não ter sido debatido nessa comissão, a minuta do decreto em 

discussão. Não é a da 2.536. Qual é o número, Marcos? Essa que foi 

e voltou?  

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR – É sem número. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – É uma minuta de decreto 

sem número, que regulamenta a filantropia e ao mesmo tempo trata 

da Lei nº 9.732. Acho que o CNAS deveria manifestar-se a respeito 

desta minuta de decreto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a 

Conselheira Dora. 

 

 DORA SILVA CUNHA BUENO – Sr. Presidente, queria 

levantar ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É sobre o assunto 

da Conselheira Rosângela? 
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 DORA SILVIA CUNHA BUENO – Não. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então vamos 

resolver esta questão primeiro. 

 Conselheira Rosângela, esta minuta de decreto, na 

realidade, é um documento oficioso. Há hoje no Brasil uma série de 

iniciativas com relação à própria revisão da Lei nº 9.732. Acho 

que qualquer manifestação do Conselho sobre isso será inócua, pois 

não temos nenhum documento com a chancela de documento oficial. 

Mesmo assim, submeto o seu pedido aos demais conselheiros para que 

eles também se manifestem. Segundo o meu ponto de vista, não vamos 

obter nenhum resultado com esta manifestação. 

  

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – A minha proposta não era 

a de uma manifestação, mas a de que se colocasse a minuta na 

pauta. Acho que os conselheiros têm que ter ciência do conteúdo 

dessa minuta, pois ela tem aspectos muito sérios que envolvem a 

Política de Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Existe algum 

conselheiro que não tenha cópia desta minuta? 

 

  IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Eu tenho cópia dela. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Irmã Tereza tem a 

palavra sobre o assunto. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Segundo a análise que fiz da 

minuta, ela não regulamenta a referida Lei º 9.732, mas tão-

somente a Lei nº 2.173, da Previdência. Assim, fica difícil emitir 

uma opinião, pois, segundo a minha análise, ela se refere somente 

à Previdência. Não é o documento oficioso, mas não se refere à Lei 

nº 9.732. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  A Lei nº 2.173 é o regulamento 

de custeio da previdência social.  

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Exatamente! E não é oficioso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu sei, mas o 

problema é que essa proposta não tem nenhuma chancela oficial.  

Eu queria saber se há algum conselheiro sem cópia deste 

decreto. Ele foi distribuído durante a reunião. Aqueles que não 

tiverem cópia, podem obter uma. Não tem problema. Só que esta 

cópia, segundo está me informando o nosso Secretário-Executivo, já 

sofreu alterações. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Eu já ouvi umas 5 ou 6 menções 

sobre a minuta de decreto que a Lei 9.732 menciona, ou seja, o 

regulamento que será editado pelo decreto. Isto porque ainda não 

se chegou a nenhuma conclusão. A Saúde está se manifestando sobre 

itens que lhe interessam. Este é um tema que não está encerrado. 

   

 DORA SILVIA CUNHA BUENO – Sr. Presidente, acabamos de 

ouvir o testemunho do nosso Conselheiro e representante do 
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Ministério da Saúde de que a Saúde está se manifestando. E 

expresso aqui o meu pesar sobre o fato de o Ministério da Educação 

não estar se manifestando junto com o Ministério da Saúde em 

defesa dos nossos estudantes brasileiros. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Não é esta a informação que 

tenho. O Ministério da Educação está se manifestando sim. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO – Mas todas as vezes que temos 

ido falar a respeito, temos sentido de parte do próprio Ministro 

que o Ministério da Educação não tem se manifestado. Inclusive 

eles não têm condição de averiguar quem é quem dentro da Educação.  

E eu gostaria, Sr. Presidente, que isto constasse em ata, pois a 

educação está passando por um momento muito difícil, não só a 

educação formal, mas aquelas entidades envolvidas com a educação 

informal, e que estão sem saber aonde serão enquadradas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, há um 

estudo sobre este decreto no Ministério da Saúde. Pelo que me 

consta, há também um estudo no Ministério da Educação. No 

Ministério da Previdência não há ainda um posicionamento oficial, 

pois o assunto ainda está sendo discutido.  

Então, gostaria de consultar a Conselheira Rosângela se 

ela está de acordo em discutirmos a sua sugestão no momento em que 

tivermos um documento mais formal ou oficial, a menos que exista 

algum outro aspecto que ela queira mencionar. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – Tudo bem. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o 

Conselheiro Leovane. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO – Acho que há uma coisa importante e 

que fica clara com relação a estas restrições: neste Conselho 

temos, na parte de Governo, vários Ministérios aqui representados 

e participando da discussão sobre a interface da assistência com 

as outras áreas. Então, gostaria de fazer uma cobrança aos pares 

da parte governamental: que as pessoas que têm assento neste 

Conselho tragam as informações sobre determinadas discussões que 

acontecem nos seus ministérios no âmbito da Educação, Saúde, 

Previdência, Trabalho, Orçamento, etc. Seria possível, hoje, aqui, 

travar esse debate se esses representantes do Ministério da 

Educação, da Previdência, da Saúde estivessem informados sobre as 

discussões dentro desses ministérios. No entanto, ficaremos a 

reboque, pois eles vão discutir, dar o formato que eles quiserem, 

e teremos quase que engolir a proposta deles, pois não temos poder 

para alterar algumas coisas que nos dizem respeito, enquanto 

assistentes. Gostaria que ficasse registrado que a partir deste 

momento todos os representantes governamentais que fazem parte 

deste Conselho devem levar aos seus Ministérios as discussões 

feitas aqui dentro e trazer de lá informações para que saibamos o 

que está acontecendo. Se perguntarmos hoje qual a discussão que se 

tem na Saúde, talvez o companheiro não tenha a clareza sobre qual 

é o caminho que o Ministério da Saúde está trilhando para poder 

fazer este decreto. Da mesma forma a Previdência e a Educação. 

Então, a partir deste momento, temos que ter os ministérios 
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trazendo de fato informação para este Conselho, a fim de podermos 

deliberar e interferir ou não nas discussões sobre esses decretos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não. 

Conselheira Rosângela Bertoldo, é sobre esta matéria? 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Não. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, a 

Conselheira Fátima tem a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA A. FERREIRA – Meu ponto está 

relacionado ao que o companheiro colocou. Devemos discutir este 

assunto de modo a evitar aquelas questões que venho levantando. Ou 

seja, só discutimos as coisas depois que elas já aconteceram. É 

uma questão extremamente séria e acho que deve ser discutida hoje 

sim. É a minha posição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira 

Rosângela, autora da proposta, já havia retirado a sua sugestão de 

discutir isto hoje. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – A minha proposta era 

nessa linha da Fátima, de evitarmos discutir sobre um fato 

consumado. O que vai acontecer? Existe uma minuta de decreto que 

regulamenta a questão das isenções fiscais na área de Saúde, 

Educação e também Assistência, e, além disto, inclui alguns outros 

itens, como por exemplo a questão de definir o carente, o pobre, 
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como aquele que recebe 65 reais per capita. Com isto, os 

benefícios passam a ser concedidos a partir desta definição de 

carente. Eu acho que isto envolve a política, o financiamento, as 

normas. Estou fazendo um informe muito rápido. Não sei se o 

Secretário-Executivo teria condição de obter uma informação sobre 

esta proposta de decreto. Acho que seria necessário discutir esses 

conteúdos que interferem na Política de Assistência Social  e no 

financiamento. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Se me permite, Sr. Presidente, 

eu gostaria de avançar um pouquinho na discussão. Na realidade, 

esta é uma minuta da minuta da minuta. Se é 65, 70 ou 80 o 

montante para definir o carente, o que o Conselho tem que fazer é 

estabelecer parâmetros para que as autoridades possam propor uma 

minuta, em vez de discutirmos sobre uma minuta da minuta da 

minuta. É complicado. Garantir a maior renda possível para o 

carente, etc. é a posição do Conselho. Agora, o Governo decide 

independentemente do que possamos discutir aqui. Acho que é 

posição do Conselho estabelecer, por exemplo, o que entende como 

bom, ótimo, ou o que seja, que seja garantida a melhor renda 

possível para ampliar o espectro de ação da assistência social, em 

vez de discutir termos de um decreto que não está sequer minutado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mesmo assim, eu acho 

que estas questões têm que ser discutidas. Se coloca aqui que 

pobre é aquele que recebe até 65 reais. Eu discordo.  Também 

discordo de estar desvinculando do salário mínimo. Então, pelo 

menos estas discordâncias, se forem consenso no CNAS, devem ficar 
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claras, até porque o CNAS tem que se posicionar. Eu volto a 

insistir: temos que estar alertas para as questões que estão sendo 

levantadas, pois sempre somos pegos de surpresa. Não adianta dizer 

que temos as últimas informações. Todos as têm, pois hoje elas 

estão altamente expostas. Acho que temos que nos antecipar.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pergunto: a 

Comissão de Normas fez algum estudo sobre este decreto? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Nós não temos um estudo, 

apenas uma reflexão. Distribuí o Decreto nº 2.536, que se choca 

com a LOAS. Ontem, durante a plenária, foi distribuído aquele 

pequeno estudo em que refletimos sobre o Decreto nº 2.536, o 

artigo 203 da Constituição e o artigo 2o. da LOAS. O artigo 2o. do 

Decreto nº 2.536 foi distribuído ontem. Acho que todos o temos em 

mãos. Fizemos um estudo que traz o aspecto do inciso 4o. do 2.536, 

que não está fazendo sentido com a própria ... 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas, Irmã, não é o 

Decreto nº 2.536 que está em discussão. Primeiro, seria o 

regulamento do  9.732. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Esse regulamento não o temos 

em mãos. Temos apenas aquelas sugestões a que me referi aqui. Ele 

não é o regulamento da lei, mas tão somente o estudo - oficioso, 

como já foi explicado aqui. É um regulamento que altera o artigo 

30 e 33 do Decreto nº 2.173, que é da Previdência. Nós não 
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estudamos isto. Fizemos um estudo sobre o Decreto nº 2.536, que 

entra em contradição com a LOAS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, se não há 

nenhum estudo nem mesmo desta minuta da minuta pela Comissão de 

Normas, acho que o plenário do Conselho não tem como fazer uma 

relatoria para que se possa apreciar a questão em profundidade. A 

discussão vai se basear em impressões pessoais. Recomendo que a 

Comissão de Normas faça um estudo sobre o assunto, para que, em 

uma reunião na presença de um relator, isto possa ser apreciado 

pelo Plenário. Talvez aí já tenhamos uma minuta mais definitiva, 

mais avançada. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, só poderemos 

fazer isto amanhã, pois este decreto está para ser aprovado desde 

1o. de abril. A lei já está vigorando a partir de 1o. de abril. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Há inclusive 

controvérsia sobre este assunto, Conselheira. Como é que vigora 

uma lei sem regulamentação? 

Há uma série de variáveis a serem consideradas. Acho 

que a posição prudente do Plenário seria solicitar à Comissão de 

Normas que fizesse um estudo sobre a matéria para que possamos 

examiná-la. Não é possível ficar ouvindo sobre o assunto sem uma 

avaliação mais detida da nossa Comissão, que está aí para isto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu teria uma proposta: 

que a Comissão de Normas fizesse uma reunião extraordinária. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isto é um assunto a 

ser avaliado pela Comissão de Normas, que tem inteira liberdade 

para marcar as reuniões que julgar necessárias para fazer o 

encaminhamento da matéria. De modo que acho que este é um 

posicionamento sensato do Conselho. 

A Conselheira Rosângela também pediu a palavra. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Sr. Presidente, 

gostaríamos de propor aqui que constasse da ata desta reunião uma 

carta aberta feita por algumas entidades do Maranhão que 

representam direta ou indiretamente a categoria profissional dos 

assistentes sociais. Esta seria uma carta aberta à população 

denunciando a extinção do serviço social no INSS. Consideramos que 

esta proposta é importante porque sabemos que, com a ausência do 

serviço social no INSS, não só os segurados, os beneficiários, mas 

a população pobre em geral teriam grandes prejuízos, pois estariam 

perdendo um de seus principais interlocutores dentro do INSS, que 

são os assistentes sociais.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito desta 

matéria, este assunto já foi até deliberado neste Plenário na 

reunião anterior. A Conselheira Fátima ficou de trazer um abaixo-

assinado das pessoas que, segundo ela, teriam feito pedido 

idêntico. Nós minutamos uma carta ao Ministro e ficamos aguardando 

este material para dar consistência à nossa carta. Eu gostaria de 

consultar a Conselheira se ela tem algum documento já assinado 

neste sentido. 
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 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Este aqui já está 

assinado por várias entidades. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas há assinaturas 

aí? 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Assinaturas em si não, 

mas foram as entidades ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas temos que ter, 

Conselheira. Nós não podemos encaminhar sem assinaturas. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Gostaríamos que pelo 

menos a carta fosse lida e constasse em ata. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não, isto não 

tem problema. O que não podemos é tratar aqui de documentos 

apócrifos, sem assinatura, mesmo que sejam documentos que tenham 

sido assinados. Temos que tratar aqui no Conselho de documentos 

que estejam devidamente firmados.  

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Inclusive participamos 

de uma reunião, em São Luís, onde o próprio Conselho Regional de 

Serviço Social, que estava presente na reunião com estas outras 

entidades, nos solicitou que lêssemos esta carta aqui no Conselho 

Nacional.  

 



 

 

14 de 192 

14 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, isto seria 

feito no informe da Comissão de Política? 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Não, nos informes 

gerais. 

 

0 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Nos informes 

gerais, tudo bem.  

Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Presidente, gostaria de incluir um 

pedido nos informes: que os conselheiros fizessem uma reflexão 

sobre o prazo de 90 dias estabelecido na Resolução nº 33 para que 

as instituições entrem com pedido de renovação. Não tenho isto 

escrito, mas este foi um ponto de discussão em um encontro de 

gestores em Lauro de Freitas. Os gestores estavam sensibilizados 

com as questões sobre as entidades. Anteontem, antes de vir para 

cá, recebi também uma ligação da gestora representante do Estado 

de São Paulo, dizendo que as instituições do Estado de São Paulo 

estão solicitando esta prorrogação de prazo. Eu, a Irmã e o Dr. 

Marcos tivemos uma conversa inicial sobre esta possibilidade, mas 

pediria que todos os conselheiros refletissem sobre a 

possibilidade de prorrogação desse prazo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A Conselheira já 

tem alguma sugestão? 
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 TÂNIA MARA GARIB – Nós sugerimos prorrogar por mais 90 

dias, além dos 90 já estabelecidos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos incluir a 

sugestão nos informes da Comissão de Normas. 

 Temos então os seguintes acréscimos na nossa pauta de 

hoje: o processo da Conselheira Dora, a carta da Conselheira 

Rosângela Bertoldo e a prorrogação da resolução 33. E a 

recomendação de que a Comissão de Normas estude as minutas que 

venham a ser apresentadas sobre a regulamentação da Lei nº 9.732. 

 

 DORA CUNHA SILVIA BUENO – Sr. Presidente, queria que 

fosse tratado o assunto do mandato de citação que recebemos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não, muito bem 

lembrado, Conselheira. Este vai ter que ser um novo ponto de 

pauta.  O Secretário-Executivo está sugerindo que este assunto 

fique para a parte da tarde, pois poderíamos pedir a presença de 

uma pessoa da Consultoria Jurídica do Ministério, que está 

defendendo o processo, para dar alguma informação mais concreta. 

Então, pediria ao Secretário Executivo para tomar essa 

providência. 

Este item será  o nº 7 da pauta, na parte da tarde, e 

seriam renumerados os demais. E teríamos aqui alguém da 

Consultoria Jurídica do Ministério, a quem encaminhamos a questão 

para ser respondida, e ainda não tivemos resposta. O Secretário-

Executivo fará uma solicitação à Consultoria Jurídica para que 

compareça aqui para discutir a questão. 
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 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI - Sr. Presidente, 

solicitamos, através da Fátima, que houvesse abertura na pauta 

também para o recebimento de uma comissão de Minas Gerais, que 

está se manifestando hoje aqui em Brasília, e da qual temos 

presentes aqui uma série de participantes. Usarei uma parte do 

tempo dos informes da Comissão de Financiamento para fazer estas 

colocações, mas acho que seria extremamente necessária a presença 

da Secretária de Assistência Social aqui hoje. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ontem ela disse que 

virá. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Mas eu acho que seria 

necessário telefonar, pois este assunto é de extrema importância e 

não podemos deixar de contar com a presença dela. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ela disse que vem. 

Ainda não chegou. Esse assunto será abordado na parte dos 

informes. 

 Aqueles que estiverem de acordo com a pauta e com as 

alterações propostas permaneçam como estão. (Pausa.) 

Está aprovada. 

 Vamos passar ao primeiro ponto da pauta, aprovação da 

ata da 58a.  reunião ordinária, realizada no dia 17 de março de 

1999. 
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 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – Gilson, os informes não 

foram anexados? No final está em branco. Os informes pulam de uma 

página para outra. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual página, 

Conselheira? 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Sim, Rosângela, mas vocês estarão 

recebendo os informes da Comissão de Política agora. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – Os informes da Secretaria 

Executiva, informes ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Aonde está isso, 

Conselheira? Em que página?  (Pausa.)  

Esses documentos serão distribuídos. 

 

 ROSÂNGELA DIAS O. DA PAZ – Não, refiro-me aos 

anteriores, e não aos que serão distribuídos hoje. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - No documento da reunião do dia é 

sempre incluída a memória da reunião que precedeu. Isto não vem 

como parte da reunião anterior. O que foi tratado sobre o informe 

da reunião anterior deve constar da ata. Os senhores receberão uma 

cópia dos informes da Comissão de Política. 

 

 ROSÂNGELA DIAS O. DA PAZ – Está esclarecido. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA –  O informe da Comissão 

de Financiamento foi colocado na pasta de ontem, pois eu ia falar 

sobre financiamento, e tudo o que discutimos sobre financiamento 

na reunião anterior foi colocado na pasta entregue ontem. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Se um informe não 

se encontra  na pasta, é porque ele não foi entregue em tempo 

hábil. Esperamos que estes documentos apareçam durante a nossa 

reunião. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Como tivemos uma 

reunião anterior para preparar a reunião ampliada, a documentação 

sobre financiamento ficou na pasta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está na pasta dos 

conselheiros. Está ótimo. Fica valendo o informe da Comissão de 

Financiamento que está na pasta entregue ontem aos conselheiros. 

Os documentos da Comissão de Política serão distribuídos pela 

Tânia. A Irmã Tereza vai distribuir a documentação da Comissão de 

Normas.  

 Neste caso, podemos discutir a ata? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Só uma coisa. Eu hoje 

não vou me abster, mas a ata não foi entregue na véspera. Ela 

deveria ter sido entregue ontem para que pudéssemos dar uma lida à 

noite. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esta ata? 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Sim, ela foi entregue 

de manhã, quando eu estava chegando. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Isto está na 

Internet, Secretário?  (Pausa.)  Não? Então, seria importante que 

a Secretaria Executiva distribuísse a ata na véspera das reuniões 

das comissões, ou tentássemos a alternativa da Internet. Isto será 

discutido depois com a nossa relatora das reuniões, para 

estudarmos como seria mais fácil dar conhecimento desta ata aos 

senhores em tempo hábil e anterior à reunião. De qualquer forma, 

se os Conselheiros quiserem que seja concedido um tempo para que 

leiam a ata, não tenho objeção. Acho que deveríamos dar este 

tempo, se é que há interesse em pesquisar sobre o assunto. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Eu gostaria de fazer uma sugestão 

racional, Presidente, com relação a essa questão sobre atas. Se, 

embora já houvesse uma proposta para receber a ata com 

antecedência, vamos continuar recebendo no início do dia e a nossa 

reunião dura 1 dia inteiro, sugiro que o primeiro assunto do 

período da tarde seja a aprovação da ata. Assim sempre haveria 

tempo, durante o almoço, para lê-la com cuidado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Muito boa a sua 

sugestão, Conselheira. Aliás, esta sugestão é similar à dos 

informes, que pediram para que fossem colocados no início para 

termos condições de examiná-los com mais tempo. 
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NAIR MARIA DE JESUS GOULART - Presidente, queria 

reforçar a sugestão da Fátima. Acho importantíssimo receber a ata 

com antecedência. Não há possibilidade de receber a ata na hora da 

reunião, pois mesmo na hora do almoço não condições de lermos.  

Deveríamos receber a ata antes, ou na reunião da comissão ou dois 

dias antes. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Mantenho a minha 

proposta, mas acho que a proposta da Tânia é válida para hoje, 

para não termos que ler a ata agora. Para reuniões futuras eu 

solicito a ata com antecedência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, deixamos 

para aprovar a ata na parte da tarde. Estão todos de acordo com a 

sugestão da Conselheira Tânia para hoje? 

Vamos analisar o segundo ponto da pauta, as resoluções. 

Passarei a palavra ao nosso Secretário-Executivo. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR – Queria apenas esclarecer o 

seguinte: alguns conselheiros não receberam, pela Internet, estas 

últimas resoluções. Segundo pude apurar, houve uma alteração de 

link com a Embratel, e ela estava filtrando estes arquivos. 

Filtrando não no sentido de espionagem, mas devido a problemas 

técnicos e operacionais. Então, somente os conselheiros do Estado 

receberam os arquivos.  

Gostaria de informar o seguinte: destas resoluções 

relacionadas nas páginas 25 e 26, temos apenas 3 indeferimentos de 

registro, que são de entidades que tiveram o registro negado, pois 



 

 

21 de 192 

21 

estavam devendo, por inadimplência. A totalidade é formada por 

deferimentos. No caso daqueles processos nos quais há a sugestão 

de indeferimento, estamos tendo o cuidado de tentar contatar a 

entidade para ver se a causa do indeferimento é superável. Isto 

porque, com a Lei nº 9.784, o prazo do recurso é muito pequeno, e 

o recurso não tem efeito suspensivo. Isto prejudicaria 

sensivelmente a entidade. Então, no caso de um aspecto formal, 

estamos tentando ou baixar em diligência, ou entrar em contato com 

a entidade, através de fax, dizendo que o processo seria 

indeferido por um problema estatutário ou coisa parecida, de modo 

a não indeferir o processo. Para que os senhores tenham 

tranqüilidade sobre a aprovação, aqui dentro não existe nenhum 

processo conflituoso ou de mais destaque. Há apenas 3 

indeferimentos de registros que foram efetivados através da 

Resolução 65. O resto são todos deferimentos. Pelos relatórios de 

fls. 25 e 26 vocês verão a data da publicação. Tomei conhecimento 

de que 2 ou 3 conselheiros não haviam recebido estas resoluções.  

Parece que a Rosângela pediu que elas fossem retransmitidas, e aí 

já tinha sido resolvido o problema com a Embratel e ela recebeu. 

Então, não há maiores problemas quanto à aprovação disto. Se 

alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer. 

Mas gostaria de ressaltar que estamos tendo o cuidado de não 

indeferir de plano o pedido de registro ou de certificado para não 

prejudicar a entidade. Estamos tentando informá-la oficiosamente 

de forma a encontrar uma tentativa para solucionar o problema. Só 

em casos extremos é que estamos publicando o indeferimento, ou 

também no caso de alguma entidade que pede para que seja 
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indeferido o pedido de modo que ela possa recorrer, através de 

reconsideração. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na pasta existe 

também uma proposta de minuta de resolução. Na reunião com os 

conselhos estaduais ontem houve uma sugestão da Conselheira 

Rosângela para que a discussão desta matéria, que se refere à 

inscrição nos conselhos, fosse adiada por 30 dias, até a próxima 

reunião, com o compromisso da Comissão de Normas de estudar melhor 

o assunto para que possamos fazer uma deliberação mais consciente 

e bem fundamentada.  

Com as informações prestadas pelo nosso Secretário 

Executivo, pergunto se podemos aprovar estas resoluções que aí 

estão. Se alguém quiser se manifestar contrariamente, que o faça.  

(Pausa.) 

Em votação.  

Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. 

(Pausa.) 

Estão aprovadas as resoluções ad referendum.  

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR – Gostaria de fazer um adendo ao meu 

pronunciamento. Os  Conselheiros podem ficar tranqüilos, pois 

estamos tendo uma atenção especial com estes processos, até porque 

o Conselho, em uma demonstração de confiança muito grande, aprova 

estas resoluções sem nenhum questionamento. Tenho procurado 

verificar quase todas, no ato de encaminhamento das resoluções ao 

Presidente para deliberação ad referendum. Às vezes consigo fazê-

lo em todos os casos, mas faço por amostragem, levando em 
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consideração os balanços, pois acho que a responsabilidade de 

submeter uma gama de resoluções e o Conselho aprová-las sem nenhum 

questionamento é muito grande. Quero agradecer a confiança que 

este Conselho demonstra para com a Secretaria Executiva, e também 

a todos os servidores que participam nesses processo no dia-a-dia. 

Muito obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, 

então, aprovadas as resoluções, vamos passar ao item 3, informes 

da Comissão de Política.  

Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Os senhores e as senhoras acabaram 

de receber a memória da nossa reunião, ocorrida ontem à noite, 

após a reunião com os Conselhos Estaduais. Nesta memória juntamos 

os dois assuntos – o relato da reunião com o Conselho Estadual a 

ser apresentado aos senhores conselheiros, e os assuntos da 

Comissão de Política.  

Não sei se devemos discutir agora, Presidente, as 

questões da Comissão de Política separadas da reunião de ontem, ou 

se deveríamos discutir tudo em conjunto, uma vez que há um item 

específico sobre os assuntos tratados na reunião com os Conselhos 

Estaduais de Assistência Social  na pauta. Pode ser junto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está marcado aqui 

um item específico para discutirmos os encaminhamentos da reunião 

de ontem. Se forem estes os pontos da Comissão de Política, 
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podemos deixar para tratá-los na hora certa. Ou então antecipamos 

o item para agora. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Posso antecipar? Vamos antecipar e 

resolver tudo. 

O primeiro item da nossa pauta foi a reunião de ontem 

... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com isto cancelamos 

aquele item. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Foi a reunião que realizamos ontem – 

Conselho Nacional e Conselhos Estaduais.  

A Comissão de Política quer manifestar aqui o seu 

agradecimento aos conferencistas, aos representantes dos conselhos 

estaduais, e aos técnicos do CNAS, que trabalharam de forma 

incansável em prol do sucesso dessa reunião. Acho que 

comprovadamente, pelo resultado de ontem, pudemos verificar este 

sucesso e o anseio que tinham os conselhos estaduais por ter uma 

reunião com o Conselho Nacional. 

Apresentamos aqui um relatório, que todos poderão ler, 

dos participantes desta reunião, dos Estados que justificaram a 

sua ausência, e aonde fazemos um breve relato de como foi a 

reunião, com a abertura pelo Presidente, e depois a exposição do 

presidente do Conselho do Estado do Pará em nome de todos os 

conselhos estaduais.  

Colocamos no documento – e gostaríamos que isto 

constasse em ata – as propostas encaminhadas pelo presidente do 
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Conselho do Estado do Pará, que foram corroboradas pela maioria 

dos representantes de todos os Estados. Entre as propostas, 

sugeriu-se que deveria existir uma agenda de todos os conselhos – 

o nacional, os estaduais e os municipais – composta desses vários 

itens, e que esta fosse uma proposta de luta para que efetivamente 

pudéssemos ter consolidada uma política de assistência social.  

Os itens são: a ampla defesa da assistência social, 

conforme preconiza a Constituição Federal e a LOAS; a promoção de 

uma campanha nacional em defesa da assistência social como direito 

de cidadania e contra o assistencialismo; a mobilização da 

sociedade com vistas a construir mecanismos de pressão social e 

política; a mobilização do CNAS através das Comissões de Política 

e de Financiamento, bem como a ação de vários conselhos estaduais, 

que se revelaram eficazes contra os cortes do orçamento. Isto 

demonstra que é necessário mobilizar para se viver. O 

fortalecimento dos conselhos como espaços de uma nova dinâmica de 

participação; o fortalecimento da interlocução política entre os 

entes paritários; o fortalecimento da interlocução entre o 

Conselho Nacional, os estaduais e os municipais através de um 

fórum que reúna com regularidade o CNAS e o CEAS para um processo 

sistemático de avaliação das ações assistenciais em curso no 

Brasil - peço desculpas por algum erro de datilografia, pois este 

foi um trabalho incansável realizado ontem à noite e hoje pela 

manhã –; pressionar o Governo Federal para publicar a Política 

Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica já 

aprovadas pelo CNAS. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, este 

ponto aqui, com a informação dada ontem de que ele vai sair no 

Diário Oficial amanhã ou, mais tardar, na sexta-feira, não sei se 

vale a pena continuar, pois ... 

 

TÂNIA MARA GARIB – Sinceramente acho que tudo o que 

ainda não aconteceu deveria constar. Depois podemos até agradecer 

a publicação, mas enquanto isto não ocorrer, temos que estar 

mobilizados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esta bem. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Seria a palavra “pressionar”? 

Eu acho que “reiterar” é melhor. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Concordam que seja reiterar? 

(Pausa.) 

Depois corrigimos a redação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Para conhecimento 

daqueles que não estiveram na reunião ontem, tivemos que pedir o 

disquete na Secretaria de Assistência Social para transformá-lo em 

um texto que fosse aceito pelo Diário Oficial da União. Por 

exemplo, aquelas observações que estão nos pés de página (no. 1, 

no. 2, etc.) têm que ser colocadas ao final, pois o texto do 

Diário Oficial da União é corrido. Ele não é em páginas como as 

nossas. Então, essas modificações é que efetivamente levaram a 
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essa dilatação do prazo. Na realidade, isto já deveria ter sido 

publicado. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Realizar um seminário nacional para 

discutir os impactos da presente conjuntura na área de assistência 

social e, caso a situação recomende, desencadear um processo 

extraordinário de conferências; investir no processo de 

capacitação dos conselheiros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, com 

respeito à “desencadear um processo de conferências”, esse assunto 

foi de fato proposto pelo representante do Pará, mas não houve 

nenhuma conseqüência, na reunião, a esse respeito, mesmo porque 

desencadear tal processo implica fazê-lo ainda durante este ano. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Perdoe-me, Presidente, aqui fica: 

“realizar um seminário nacional para discutir os impactos da 

presente conjuntura”. O seminário foi uma coisa corroborada por 

todos. “Caso a situação recomende, após este seminário” ... eu 

entendo desta forma. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Perfeito. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Eu acho que todos 

entendemos assim. Inclusive o representante do Estado do Paraná 

disse que no Paraná haverá uma conferência estadual. Realmente o 

prazo da conferência nacional foi dilatado, mas as estaduais e as 

municipais devem realizar suas conferências. Não vejo por que não. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se os Estados assim 

considerarem. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Desejarem e determinarem. Penso que 

isso não determina, Presidente. Penso que se a análise desse 

impacto, por um seminário, determinar esta situação, que se 

realize uma conferência. Que seja a conferência nacional, ou outro 

tipo de conferência extraordinária. O nosso papel, enquanto 

Conselho Nacional, e o deles enquanto conselho estadual, é lutar 

por isso. Nós é que somos cobrados com relação ao que a Política 

de Assistência Social  está fazendo em nosso país. Quis entender a 

colocação desta forma. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A minha observação 

visou exatamente esclarecer como entendemos isto. Senão, daqui a 

pouco estaremos fazendo um processo  que não chegou sequer a ser 

aprovado pelo Conselho Nacional. 

 

ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Sr. Presidente, de 

modo a melhorar a compreensão deste texto, seria bom colocar um 

ponto depois da palavra “assistência social”. Fica mais claro. Ou 

um “e”. Mas o ponto fica melhor. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Vou ler outra vez para ver se mudou 

o entendimento. “Realizar um seminário nacional para discutir os 

impactos da presente conjuntura na área de assistência social”. 
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JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA  – Ponto. “E caso a 

situação” ... 

 

TÂNIA MARA GARIB – “E caso a situação recomende, 

desencadear um processo”.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA  – Se tem o ponto, não 

precisa do “e”. 

 

 TÂNIA MARIA GARIB – Parece que preferem o “e”. Então 

fica o “e”. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ponha o “e”. 

Pronto. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Investir no processo de capacitação 

dos conselheiros, dedicando destaque ao novo paradigma da 

assistência social, ao exercício da paridade e à articulação entre 

conselhos e comissões intergestoras; investir na constituição da 

rede de assistência social sem declinar da primazia da 

responsabilidade do Estado na condução da política, mas 

considerando as entidades da sociedade civil como interlocutores 

políticos; sensibilizar os governantes para que estes respeitem e 

considerem as deliberações emanadas dos conselhos. 

 Estes foram os encaminhamentos corroborados por todos 

os conselhos estaduais.  

Nas discussões dos conselhos, destacamos 10 itens. Peço 

aqui a ajuda dos conselheiros presentes ontem, se porventura 
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tiverem outros destaques, para melhorar isto, até que tenhamos a 

contribuição da nossa taquígrafa para lermos a redação total, e 

eventualmente destacarmos mais alguns itens. 

 Com raríssimas exceções, os conselhos, desde as suas 

instalações, não conseguiram até o momento a infra-estrutura 

necessária para o seu adequado funcionamento, seja ela de recursos 

financeiros, material ou pessoal. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não é “caríssimas”. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – “Raríssimas”. Volto a pedir 

desculpas pela maneira corrida como foi preparado o relatório. 

 Há uma preocupação marcante com o descompromisso do 

conselheiro, especialmente o conselheiro governamental. A esse 

descompromisso somam-se a falta de capacitação, a falta de 

informação, e o processo ainda não consolidado da assistência 

social como política pública. 

 Vocês querem fazer alguma correção? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Eu queria. Fica 

parecendo  que apenas o conselheiro governamental tem esse 

descompromisso. Então, soma-se a este fato a falta de capacitação, 

pois aí se indica que é de todos os conselheiros, e não só dos 

conselheiros governamentais. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Você quer sugerir alguma coisa, 

Coury? 
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 PAULO BIANCARDI COURY – Não, era exatamente isso. Fica 

parecendo que só o conselheiro governamental está incapacitado, 

carente. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Certo. Retiramos “este 

descompromisso”, e começaria assim: “Somam-se a este 

descompromisso a falta de capacitação, a falta de informação”. 

 Alguém mais gostaria de sugerir alguma coisa relativa à 

ontem que eventualmente não tenhamos considerado? (Pausa.) 

 Considerando o discurso dos representantes dos 

Conselhos estaduais, destacamos as seguintes solicitações: 

definição clara sobre os critérios para cadastramento, registro, 

inscrição, etc. e o papel dos conselhos nas diferentes esferas. 

Necessidade urgente de capacitação. O papel dos conselheiros em 

relação ao fundo, gerenciamento, acompanhamento, etc. Definição 

urgente de critérios de qualidade e índices para que os conselhos 

possam atuar, avaliando as ações de assistência social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não seriam padrões 

de qualidade, conselheira? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Sim, seriam padrões de 

qualidade. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Padrões ou critérios, tanto faz.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Todo mundo fica 

dizendo que a assistência social muda todos os termos. Termina 

virando guetos. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Tudo bem. Definição urgente de 

padrões de qualidade e índices para que os conselhos possam atuar.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, a 

nossa ex-conselheira Dolores quer dar uma sugestão. 

 

 DOLORES DA CUNHA PINTO – A definição de critérios é o 

primeiro caminho para se ter padrões compartilhados. Se se 

padroniza diretamente a nível do Governo Federal, suprimem-se 

algumas condições básicas implícitas na qualidade, por exemplo a 

possibilidade de o padrão nascer de acordo com as realidades 

locais. Por isto eu defendo que usemos o termo “critérios”. 

Inclusive, até na definição da ISO 9.002, no âmbito da gestão da 

qualidade, essa é uma medida adotada pelas grandes empresas. 

Primeiro elas definem os critérios para depois padronizar. Isto é 

a curva da gestão da qualidade. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Concorda, dona Fátima? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então fica 

“critérios e padrões”? 

 

TÂNIA MARA GARIB – Só “critérios”. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Não, eu colocaria 

exatamente como ele colocou: “critérios para definir os padrões de 

qualidade”. Porque ela colocou muito claramente e é isto que eu 

falo. Padrões de qualidade é utilizado por todo mundo. Agora, para 

ter padrões de qualidade, você tem que ter critérios.   

 

 TÂNIA MARA GARIB – Então vamos lá. Deixe-me ler a 

redação: “definição urgente de critérios para o estabelecimento de 

padrões de qualidade e índices” ... está bem? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então fica: 

“Critérios para definir os padrões”. Lembraria os conselheiros que 

esse título “padrões” é o termo usado na LOAS.  

 

 TÂNIA MARA GARIB – Recomendação de regulamentação para 

que os conselhos não tenham todos os seus conselheiros 

substituídos de uma só vez, prejudicando o andamento e 

continuidade das ações.  

 Parece que um conselho estadual tem uma legislação de 

renovação por 1/3. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Nem todos. Agora, o 

Conselho da Saúde tem isso. Inclusive os nacionais são mudados 1/3 

e depois 2/3, 1/3 e 2/3 e assim por diante. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Essa é uma preocupação, Presidente, 

sobre a qual acho que o CNAS poderia aprofundar a reflexão e 

emitir uma recomendação, pois isto é extremamente saudável para o 
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andamento das ações em todos os conselhos. Isto foi manifestado e 

ficou claro ontem. Estudo e proposta de um orçamento e conseqüente 

financiamento para os conselhos estaduais. Isto foi colocado 

também, e merece uma discussão mais profunda.  

Criação de mecanismos para que os conselhos estaduais 

possam ter uma representação no CNAS; reuniões regulares entre o 

CNAS e CEAS; fluxo sistemático de informação entre o CNAS e CEAS; 

e estudo mais aprofundado da política nacional e da NOB. 

 Estes itens foram os que conseguimos destacar. Consulto 

se os conselheiros apontaram algum outro item para ser incluído 

aqui. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Apontamos. Eu acho que 

... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu tenho um ponto 

aqui. Primeiro fala a Conselheira Fátima, e depois eu gostaria de 

falar sobre a questão dos planos. Um roteiro para planos, etc. que 

é uma questão levantada por muitos. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO – Isto está na agenda, lá 

na frente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Queria levantar um 

ponto sobre a questão do financiamento, que foi colocada por 

alguns deles  quando discutiam a capacitação. Mencionou-se que a 

questão do orçamento e financiamento deveria constar de um item 

próprio. Acrescentaria, então, a questão ... 
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 TÂNIA MARA GARIB – Não, espere aí. Aqui estamos 

abordando os destaques dos discursos dos conselhos estaduais. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – É discurso de conselho 

estadual. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Não, há um item exclusivo sobre a 

capacitação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Está bem, depois falo 

sobre a capacitação. Mas eles levantaram, por exemplo, a questão 

do co-financiamento, de como iriam participar governos estaduais e 

municipais. Isto eles levantaram com certeza. É por isso que 

incluímos isto na agenda básica, pois esta era uma das aspirações 

deles. É até completa, pois houve uma agenda básica baseada nas 

aspirações dos próprios conselhos. 

E outra questão que também foi levantada antes da 

agenda básica, quando se discutiu sobre financiamento, foi dos 

critérios de partilha. Acho os critérios de partilha uma questão 

fundamental, tanto que estamos nos dispondo a fazer isso antes do 

orçamento do ano 2000.  

 

TÂNIA MARIA GARIB – Está bem. Então aqui colocamos mais 

dois itens. “Formas de definição de co-financiamento”... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – E há ainda a pergunta 

que não me deixaram responder ontem, devido à questão do tempo. A 
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Conselheira, uma das primeiras que falou, se não me engano de um 

ex-território, talvez Roraima, perguntou sobre quem gerencia os 

fundos. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Está escrito aqui. É o segundo item. 

“O papel dos conselheiros em relação ao fundo: gerenciamento, 

acompanhamento, etc.”. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Ah, está bem. Então 

era só isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Tânia, esta questão 

do roteiro de planos, não a vejo aqui na agenda, e queremos evitar 

que ela seja simplesmente um amontoado inconseqüente de 

somatórios. Acho que isto é uma tarefa até normativa que o 

Conselho Nacional de Assistência Social poderia sugerir, para 

evitar que, no momento de consolidar estes planos, não haja um 

critério ... 

 

TÂNIA MARA GARIB – Gilson, acho até interessante que se 

coloque isto no destaque dos discursos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois é. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Então vamos colocar aqui. Se está 

aqui, é para ser colocado. “Elaboração de um roteiro ...” 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – “De um roteiro de 

plano para facilitar a consolidação a nível estadual”. Senão, cada 

um usa um roteiro e não se consegue consolidar nada. Acho que esta 

é uma tarefa importante da Comissão de Política. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Isto é tarefa de gestor. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – É tarefa de gestor, 

também acho. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Então, 3 itens foram sugeridos: 

“elaboração de um roteiro de plano municipal de assistência social 

para facilitar a consolidação dos planos estaduais”; “formas de 

definição de co-financiamento”. Eu não acho que esta redação 

esteja boa, mas é isto aí. Outro item: “Definição urgente de 

critérios de partilha”, certo? 

Estes foram os pontos. Depois dessa discussão com os 

Estados, houve a apresentação de três temas que foram incluídos 

por solicitação dos conselhos estaduais. O primeiro tema 

apresentado foi a questão da capacitação, e então houve sugestões 

do plenário a serem incluídas na proposta de capacitação. 

Deveremos recomendar aqui e encaminhar estas sugestões ao 

departamento de capacitação da SEAS.  

“Incluir na proposta de capacitação um item exclusivo 

de financiamento, questões legais e operacionais de transferências 

de recursos”. Está contemplada, Fátima? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Estou. 
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TÂNIA MARA GARIB – “Adequar o programa às diferenças 

regionais; potencializar a proposta de capacitação com estratégias 

e atividades in loco, não ficando  apenas no processo de 

capacitação à distância. Os conteúdos, alvo da capacitação, 

deverão ser elaborados por técnicos da área social, garantindo 

assim a normativa da política de assistência social, que é: 

Constituição Federal, LOAS, Política Nacional, e NOB. Que o 

Conselho Nacional possa indicar técnicos e consultores para compor 

a equipe de redação dos textos, especialmente no que diz respeito 

à capacitação dos conselheiros”. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Era o que eu ia 

levantar. Ontem ficou muito confusa a questão de conselheiros, 

etc. Acho que temos que colocar que o CNAS tem que indicar 

técnicos e consultores especialmente para a redação dos textos 

relacionados à capacitação de conselheiros. Inclusive, isto é 

parte do nosso papel. Não é papel do órgão gestor. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Gostaria de fazer 

uma observação. Se nós indicamos, é preciso explicar se é com ou 

sem ônus, pois daqui a pouco vão nos cobrar pagamento de 

consultores para dar este tipo de assessoria. Isto tinha que ser 

indicação, sem esse compromisso de termos que pagar os 

consultores. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Podemos até achar uma redação 

melhor. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Pode se indicar 

técnicos, que somos nós mesmos, e se possível, consultores. Porque 

aí se discute se é possível financeiramente, se é necessário, se é 

possível, etc. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A minha preocupação 

é com esse pagamento. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Penso o seguinte: o CNAS tem que 

pensar no futuro. No passado ele já fez consultorias para 

elaboração de textos. Temos que descobrir um mecanismo de 

discussão e negociação para que o CNAS possa indicar. Se nesse 

primeiro momento tem que ser sem recursos, nós vamos negociar e 

pactuar isso com a SEAS.  Nós indicamos, porque se o treinamento é 

para conselheiro e gestor, então tem que haver ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quem sabe se ao 

invés de “indicar”, não colocamos aqui “sugerir”? Por que aí 

talvez ... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Não. “Indicar técnicos 

e sugerir consultores”. Técnicos nós temos que indicar. Agora, 

sugerir... 

 

TÂNIA MARA GARIB – Podemos indicar técnicos que não 

tenham compromisso. Lembro-me que, nessa oficina que houve na 

SEAS, coloquei a experiência que temos no nosso Estado. Lá temos 
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uma escola de conselhos na Universidade Federal. Esta escola 

capacita conselheiros de todos os conselhos: Saúde, Educação, 

Assistência, conselhos regionais, Criança e Adolescente, e assim 

por diante. Essa é uma prática que as universidades deveriam 

adotar, e que não tem um custo tão alto assim, porque se trata de 

ex-técnicos do CBIA, da LBA, etc.  Na época até sugeri isso, e 

estou mandando o endereço da Escola de Conselhos de Mato Grosso do 

Sul para a Profa. Carmen. 

 Vamos ver como colocaríamos isto aqui. “Que o CNAS 

possa indicar técnicos e sugerir consultores para compor a equipe 

de redação dos textos, especialmente no que diz respeito à 

capacitação de conselheiros”. 

Presidente, só quero lembrar que é uma competência do 

CNAS capacitar os conselheiros. Então, se é competência dele, ele 

aqui prevê recursos ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - “Sugerir 

consultores” acho que está melhor. Porque técnicos temos aqui, 

podemos indicar.  

 

TÂNIA MARA GARIB – “Que façam parte do conteúdo de 

capacitação experiências exitosas em gestão, conselhos, programas 

e projetos, e ainda materiais” – por favor, corrijam aí – 

“instrucionais já produzidos”. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Instrucionais? 
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JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA  – O que significa 

instrucional? 

 

TÂNIA MARA GARIB – Que são de instrução. É um termo 

pedagógico. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – É horrível, mas esse termo 

existe. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Podemos procurar no Aurélio se 

existe. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Existe, mas é um termo 

feio. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Está bem. Há alguma solicitação de 

inclusão nesse item de capacitação? Há mais alguma sugestão que 

ontem foi colocada e eventualmente não tenhamos anotado? 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO – Materiais didáticos, 

instrução.  

 

TÂNIA MARA GARIB – De instrução está bom. 

Aqui há um pequeno erro na seqüência, mas depois 

tivemos a apresentação do financiamento, da política e da NOB. 

Acredito que a Conselheira Fátima, em seu relato sobre a Comissão 

de Financiamento, vai fazer o seu protesto pela alteração da pauta 

e conseqüente redução do seu tempo, o estrangulamento do tempo do 
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financiamento em relação aos demais temas. Fica aqui a nossa 

solidariedade.  

E por fim, temos a agenda básica que construímos ontem 

ao final da tarde. Pedimos desculpas aos presentes, pois essa 

agenda básica na verdade deveria ter sido construída por eles e 

lá, mas como previmos que o tempo seria curto, já levamos uma 

minuta que foi aprimorada pelos presentes. Cabe aos conselheiros 

aprovarem esta agenda aqui e agora para que possamos distribuí-la 

aos conselhos estaduais. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Não é possível nem 

modificar, pois já foi ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Lembraria que na 

reunião, como havia temas demais, eu observei que precisaríamos 

usar algum critério de prioridade, senão não conseguiremos fazer 

tudo isto de uma só vez. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Se me permite, Presidente, daríamos 

uma lida nos temas, e alguns conselheiros já pensariam sobre 

aquilo que julguem ser prioridade. A cada cinco itens lidos, 

iríamos discutindo e assim esgotarmos uma agenda de ansiedades. 

 1 - Reunião dos conselhos estaduais de assistência 

social com os conselhos municipais em cada Estado: maio e junho.  

2 - Acompanhamento permanente da suplementação de 

recursos conforme série histórica, e busca de novos critérios para 

financiamento.   
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Gostaria que alguém já lesse este artigo que foi 

publicado hoje para ver se afetou a nossa área, para fazermos o 

acompanhamento permanente.  

3 - Vigilância permanente do acompanhamento do 

orçamento.  

4 - Reunião com o órgão gestor estadual para definição 

de critérios de partilha e repasse de recursos estaduais.  

5 - Acompanhamento da implantação das comissões 

bipartite.  

6 - Discussão do co-financiamento com o Governo 

Federal, Estadual e Municipal.  

7 - Realização de uma reunião no mês de maio com 

FONGEMAS, FONSEAS e CNAS para discutir a questão do co-

financiamento. 

8 - Inscrição de entidades. 

9 - Integração entre conselhos para garantir a 

capacitação de conselheiros. 

10 - Estudo e conceituação da rede de proteção social. 

11 - Redefinição de cronograma para elaboração de 

planos estaduais e municipais em consonância com as datas das 

propostas orçamentárias em cada esfera de governo. 

12 - Acompanhamento da agenda básica preconizada na 

política nacional de acordo com as prioridades dos planos 

municipais e estaduais. 

13 - Que os conselhos municipais, estaduais e o 

Nacional subsidiem a Frente Parlamentar suprapartidária no que se 

refere à política nacional de assistência social 
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14 - Que os conselhos, nas três esferas de governo, 

acompanhem e subsidiem a elaboração de proposta orçamentária para 

o ano 2000. 

15 - Que haja discussão pelos conselhos estaduais, 

municipais e nacional sobre novas fontes de financiamento da 

seguridade social, com percentual definido para a assistência 

social. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Quero me inscrever 

para falar sobre uma coisa.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos abrir a 

inscrição para falar sobre estes assuntos. Primeiro tem a palavra 

a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Examinando aqui, acho 

que não é possível organizarmos as prioridades como primeira, 

segunda, terceira. Eu até havia mencionado nível imediato, médio 

prazo, longo prazo, etc., mas isso não é possível porque os itens 

são interligados. 

“Reunião de conselhos estaduais”. É evidente que é ela 

que vai definir essas outras coisas. 

“Acompanhamento permanente da suplementação de recursos 

conforme série histórica e busca de novos critérios para 

financiamentos”. Isto tem que ser feito para ontem. 

“Vigilância permanente no acompanhamento”. Isto tem que 

ser feito sempre, não é no curto, no médio ou no longo prazo, é no 

dia-a-dia. 
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“Reunião com órgãos gestores estaduais para definição 

de critérios de partilha e repasse de recursos estaduais”. Isto 

podemos agendar, mas tem que ser para ontem, mesmo porque dizemos 

que o critério de partilha vai subsidiar o orçamento do ano 2000, 

e se vamos começar a fazer o orçamento do ano 2000 a partir de 

maio, temos que começar a realizar estas discussões. 

“Acompanhamento da implantação das comissões 

bipartite”. Assim que elas começarem, nós temos que fazê-las no 

dia-a-dia. Não podemos dizer que nesta época faremos isto, naquela 

época faremos aquilo, etc. 

“Inscrição de entidades”. Também, pois as entidades 

estão aí, fecharam os escritórios, etc. Essas inscrições de 

entidades têm que ser feitas rapidamente por alguém, e o CNAS tem 

que pensar nisso. As comissões têm que fazer propostas concretas 

dentro das suas áreas sobre como organizar isso.  

“Integração de conselhos para garantir a capacitação de 

conselheiros”. Já se deu o primeiro passo com esses encontros 

entre o CEAS e com a proposta do CEAS fazer com o CNAS, etc. 

“Redefinição de um cronograma para elaboração de planos 

estaduais e municipais”. Então, enfim ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, isto 

já foi lido. Você acha que não existe prioridade, pois tudo é 

prioritário. É essa a sua posição? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Acho que elas têm uma 

interligação tão grande que não é possível priorizá-las. Mas há 

prioridade nas Comissões. Por exemplo, a Comissão de Financiamento 
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tem a prioridade de elaborar critérios de partilha e preparar o 

orçamento para o ano 2000. Isto é da  Comissão de Financiamento. A 

Comissão de Política tem que fazer propostas para a reunião de 

conselhos, o que já está fazendo, e assim por diante. A Comissão 

de Normas tem que tratar da questão das inscrições de entidades, 

etc. Ou seja, por comissões, temos que ver como ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então a sua 

sugestão é que cada comissão prepare um elenco das prioridades e 

depois defina o seu roteiro de trabalho?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Sim, essa é a minha 

sugestão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não. Que cada 

comissão do CNAS faça a sua proposta de priorização, e depois 

apresente. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Certo. Gostaria que aprovássemos 

estes itens como parte da agenda básica, e com a recomendação de 

que cada comissão use estes itens para trabalhar e fazer os seus 

encaminhamentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos implementar 

as ações desta maneira. Se não há ninguém contra está aprovado.  

Vamos em frente. 
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TÂNIA MARA GARIB – Encerramos o assunto sobre a reunião 

com o CEAS.  

 Passamos para o segundo item de discussão da pauta da 

Comissão de Política, que é a reunião ampliada do CNAS, cujo tema 

já foi estabelecido em reunião anterior. O tema é o co-

financiamento da assistência social. Houve a sugestão, 

especialmente do Conselheiro Brito, que inclusive teve que se 

ausentar por um momento, de que esta reunião fosse feita em 

Salvador. Ele já se antecipou e reservou o centro de convenções de 

Salvador para a reunião. A proposta que a Comissão faz - para 

aprovação e em seguida começaremos a trabalhar na montagem da 

reunião - seria a reunião ampliada no dia 18 e 19 até o período da 

manhã. O tema seria “o co-financiamento da Assistência Social”. À 

tarde faríamos uma reunião do CNAS/CEAS. No dia 20 faríamos a 

reunião ordinária do CNAS. Se o Conselho autorizar este 

encaminhamento, começaremos a trabalhar na elaboração da pauta da 

reunião ampliada. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -– Conselheira, esta 

data, 20/8, era a data normal da nossa reunião? 

 

TÂNIA MARA GARIB– A data normal era 18/8. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -– Então estaríamos 

alterando a reunião oficial do CNAS para 20/8. 
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TÂNIA MARA GARIB– A praxe é que a reunião ocorra depois 

da reunião ampliada. Senão poderíamos deixar a nossa reunião para 

o dia 18/8 e depois fazer a ampliada. Mas não é conveniente. 

Ficaria 18, 19 e 20. O dia 18 é o dia da nossa reunião, 

que temos agendada nas nossas vidas. Mas normalmente a reunião 

ampliada acontece antes da ordinária. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu tinha anotado 

aqui em minha agenda o dia 17, terça-feira, para o início dessa 

reunião. Vocês a passaram para o dia 18? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -– Sempre é 18, as 

quartas-feiras. Você deve ter colocado ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -– Não. A nossa 

reunião era no dia 18, mas a reunião ampliada era dia 17. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -– Não. Dia 17 você deve 

ter colocado a reunião das comissões. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -– Não. Aqui está: 

reunião ampliada na Bahia, co-financiamento. Tinha anotado isto na 

agenda. Foi a sugestão que apareceu durante aquela reunião. 

Faríamos no dia 17 a reunião ampliada e no dia 18 a do Conselho. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Você tem problema nos 

outros dias?  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. Estou 

discutindo porque estamos calculando aqui 3 dias ao invés de 2. 

Este é o primeiro problema. Vocês aumentaram 1 dia. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Exato, Gilson. Na última reunião 

tivemos a demonstração de como as coisas foram corridas, e do 

interesse das pessoas em fazer trabalhos em grupo. Naquela época, 

em Belém, não houve tempo suficiente para esgotar os três temas de 

discussão. Estaremos discutindo um tema extremamente polêmico, que 

é o tema do co-financiamento. Havendo a publicação da Política e 

da NOB na quinta-feira, estaremos com o pessoal em plena execução 

da Política e da NOB, cheios de dúvidas a serem esclarecidas. 

Ficamos fazendo tudo com atropelo. A reunião ampliada tomaria 1 

dia e meio, como sempre. A única diferença é que a reunião do 

CNAS, em vez de ser na outra tarde, por sugestão dos conselheiros 

estaduais ontem, por eles terem uma reunião, aproveitaríamos para 

fazer tudo junto. Em um país em crise, onde ninguém tem dinheiro 

para gastar com passagem, uniríamos o útil ao agradável. Eles 

participariam da reunião ampliada, fariam a reunião CNAS/CEAS, e 

nós faríamos a nossa reunião. Isto é coisa de turco: atacado e 

sortido. (Risos) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que temos 

sistematicamente levantado esta questão. Um dia só é problemático. 

As coisas não começam nas horas combinadas. Ficam prejudicados 
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conferencistas e participantes. O clima de correria é muito 

grande. Temos que fazer as coisas com mais calma. O dinheiro gasto 

pelo pessoal em um momento de crise tem que ser bem aproveitado. 

Já fizemos uma reunião ampliada de 2 dias. A de Recife, por 

exemplo, durou 2 dias e foi considerada uma das melhores reuniões 

ampliadas, pois houve tempo, o pessoal confraternizou à noite. 

Pode-se fazer todas as coisas que são importantes entre CNAS e 

demais conselhos. A reunião dos conselhos estaduais já está 

explicada, e inclusive passou de 1 dia para 1 tarde. Você diz que 

a outra passou de 1 dia para 1 dia e meio. Em compensação a 

reunião dos conselhos estaduais, por já ter se discutido várias 

questões, passou para 1 tarde. E a reunião do Conselho tomará, 

como sempre, 1 dia inteiro. Teríamos aumentado mais dias se 

tivéssemos aumentado a reunião do CNAS. Mas a reunião do CNAS 

permaneceu com 1 dia. Vamos fazer mais duas reuniões, a ampliada e 

a dos conselhos estaduais, que tomariam 2 dias. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Também defendo este 

período, Dr. Gilson. Na reunião passada do CNAS e na anterior à 

passada já considerávamos a possibilidade da própria reunião do 

CNAS ser feita em 2 dias, devido à agenda, que é muito longa. Acho 

que os 3 dias programados estão perfeitos. Não teríamos como 

pensar em diminuí-los. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -– Queria levantar um 

ponto que acho fundamental e que esqueci de mencionar. Trazemos 

este pessoal aqui para essas reuniões para que eles possam falar. 

Damos 5 minutinhos para que se pronunciem. Temos que deixá-los 

falar mais. Temos que ouvir mais. Para isso temos que ter tempo. 

Temos que transmitir as nossas preocupações, mas também temos que 

ouvir as preocupações deles. E isso não toma somente 5 minutos. 

Depois que levantamos uma porção de assuntos, eles também têm 

outros para levantar. E não temos a chance de ouvi-los. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Brito está de 

acordo? Tínhamos combinado com ele os dias 17 e 18. Ele concorda 

com os dias 18, 19 e 20? 

 

TÂNIA MARA GARIB – Ele está de acordo, e reservou o 

centro de convenções para o dia 18. É necessário reservá-lo com 

uma certa antecedência. Definindo esta data, ele fará os 

encaminhamentos. Estamos falando do dia 18 e parte do dia 19. O 

restante são reuniões pequenas, que não dependem de um local tão 

grande para a sua realização. Já está reservado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esta reunião seria 

ampliada com quem? Quem seriam as pessoas que convidaríamos para 

essa reunião? 

 

TÂNIA MARA GARIB– Os mesmos que sempre foram convidados 

para reuniões ampliadas: conselheiros, gestores, técnicos ... 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Deputados, prefeitos 

... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)– Então ela seria uma 

reunião com um público como o da reunião de Belém? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Exatamente. É uma pena 

o Edval não estar aqui. Ele fez um levantamento e calculou 

aproximadamente 420 pessoas de 22 Estados. Só faltou um Estado. A 

reunião estava altamente representativa.  

 

TÂNIA MARA GARIB – A reunião de Belém foi a melhor 

reunião ampliada da história do CNAS. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL – A de Salvador vai 

ser melhor. (Risos) Eu me encarrego de convidar os prefeitos, os 

vereadores. Tenho certeza de que vamos fazer um grande encontro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Muito bem. 

Conselheiros, temos que decidir sobre esta reunião ampliada nesta 

data que está sendo proposta.  

Conselheira Wanda, há um lugar aqui, se quiser, pode 

sentar aqui.  

Conselheira Wanda, estamos deliberando sobre uma 

reunião ampliada do CNAS com um tipo de participante que já foi 

objeto de uma outra reunião nossa em Belém, quando discutimos a 

Política Nacional de Assistência Social. O Conselho julga muito 

importante discutir a questão do co-financiamento. Na realidade, 
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Estados e municípios recebem os recursos federais e sabemos o que 

acontece: são usados os recursos e ninguém está colocando nada. As 

metas não estão sendo ampliadas. Por isso, discutiu-se aqui, em 

reunião anterior, a necessidade de fazer um chamamento da 

consciência de Estados e municípios para a questão do co-

financiamento. Assim, o tema da reunião de Salvador, cidade 

sugerida pelo Conselheiro Brito para sediar a reunião ampliada, 

seria o co-financiamento. Aproveitaríamos para nos reunir com os 

conselhos estaduais, com os presidentes destes conselhos estaduais 

de assistência social, e lá faríamos também a reunião ordinária do 

CNAS, que em vez de acontecer no dia 18, aconteceria no dia 20. 

Este é o tema em discussão. Dias 18, 19 e 20 de agosto. Está longe 

ainda.  

 

TÂNIA MARA GARIB– Penso, Dra. Wanda, que este é um 

tempo suficiente para que possamos fazer estudos preliminares, 

considerando os critérios de qualidade que temos que entregar 

agora em maio.  Sobre a agenda para o repasse dos recursos da ação 

continuada, até lá poderíamos assumir um compromisso, e ter um 

estudo detalhado de quanto o município coloca, elaborar uma agenda 

de itens que os municípios deveriam responder, ao menos os 

municípios que já passam pelo processo de descentralização e estão 

recebendo recursos da União, que são aqueles com os quais 

efetivamente se tem uma obrigação. Se pudermos fazer com todos, 

será ótimo. Se não, faríamos ao menos com esses. O objetivo seria 

colocar isto como tema de discussão na reunião ampliada. O 

demonstrativo de quanto colocam os Estados, os municípios etc. 

seria uma avaliação de quantos já estão seguindo, no ano de 1999, 
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o procedimento ditado pela lei que determina que os Estados e 

municípios coloquem dinheiro no Fundo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nós teríamos que 

preparar essa reunião, não é, Conselheira? Isto tem que ser muito 

bem preparado, de modo que os Estados levem depoimentos sobre o 

que efetivamente está acontecendo. Não podemos somente ouvir 

reclamações. Temos que preparar uma agenda muito bem feita, de 

modo que eles levem dados sobre os orçamentos dos Estados e 

municípios relativos aos recursos que eles têm. A avaliação tem 

que ser bem detalhada. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Deixamos as coisas 

soltas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e temos que 

mostrar os rumos das idéias. Assim tiramos as dúvidas, e damos uma 

unidade sobre os problemas principais e identificamos quê coisas 

estão andando melhor. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, esta 

é a questão que a Conselheira Tânia está propondo a este Plenário. 

Atenção. Esta é a questão proposta ao Plenário para decisão sobre 

a reunião que o Conselheiro Brito sugeriu que aconteça na Bahia.  

A Conselheira está ciente de que mudou a data? Em vez 

de 17 e 18, a reunião passou para 18, 19 e 20. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. R. LEITE DE BRITO – Já fizemos a 

reserva no centro de convenções da Bahia para o dia 18. Só preciso 

confirmar se o outro dia será o 17 ou o 19. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Essa é exatamente a 

questão que levantei aqui. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. R. LEITE DE BRITO – Eu sei, é que 

precisamos fazer as reservas. De qualquer modo, a reserva já está 

feita para o dia 18. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)– Então você teria que 

reservar também os dias 19 e 20.  

 

 TÂNIA MARA GARIB – Dia 19 pela manhã, pois a nossa 

reunião é menor.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)– Está de acordo, 

Conselheiro Brito? 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. R. LEITE DE BRITO –Estou totalmente de 

acordo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Wanda 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Estas ocasiões sempre me lembram 

aquela história de alguém que caiu do 11o., e que foi batendo mas 

não morreu. Alguém perguntou: “como você está”? E ele responde: 

“Não sei, acabo de chegar”. É difícil dar uma opinião sobre isso, 

pois acabo de chegar. Então eu me abstenho. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está bem, 

Secretária. Este assunto foi tratado aqui na reunião anterior. O 

Conselheiro Brito sugeriu que fizéssemos uma reunião em Salvador. 

Anualmente temos feito estas reuniões ampliadas. Então surgiu a 

idéia para essa reunião. O tema me parece extremamente importante. 

Este é exatamente o nosso “calo”. O Governo Federal passa dinheiro 

para os Estados e municípios, que jogam com este dinheiro e fazem 

... 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Gostaria que esta colocação não 

fosse repetida novamente da forma como está sendo posta, 

Presidente. Penso que não temos nenhuma prova em mãos de que 

Estados e municípios não estão colocando dinheiro no financiamento 

da assistência social. Eventualmente estes recursos podem não 

somar o montante que é definido pela União. Isto é o mais 

provável. Mas, se calcularmos somente a folha de pessoal dos 

municípios, que é colocada em prol da assistência social, só esse 

valor já representa o montante com o qual o município contribui 

para a assistência social. Para que evitemos ter uma imagem 

desagradável perante os Estados e municípios, acho que deveríamos 

ter a prova em mãos, confirmar que eles realmente não aportam 

dinheiro ao financiamento, e depois então afirmaríamos isto com 

toda a segurança. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Muito bem, 

Conselheira. Me penitencio por ter feito esta afirmação. Com a 

palavra a Conselheira Wanda. 
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 WANDA ENGEL ADUAN – Proponho inclusive que este seja um 

tema de discussão interna antes até de equacionarmos o que seria 

discutido na reunião ampliada. Sugiro para a próxima reunião 

trazer uma proposta de como pretendemos abordar? esta questão 

sobre o co-financiamento. E nesta ocasião faríamos uma reunião 

interna para acordar sobre o que está sendo pensado em termos de 

estratégia. Aí já teríamos maior clareza sobre como levar este 

tema na reunião ampliada. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Há inclusive uma 

proposta para fazer uma reunião CNAS/FONSEAS/FONGEMAS. Isto foi 

mencionado ontem na reunião: fazer uma reunião para discutir co-

financiamento. Isto também deve preceder a reunião. Acho também 

que a Comissão de Financiamento deve se debruçar sobre o assunto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. R. LEITE DE BRITO – Gostaria de 

esclarecer que na verdade a proposição da Bahia não se deu somente 

pelo desejo dos baianos que estão aqui – Emerson e eu, que 

estávamos na Comissão de Política. Desde que o Conselho Nacional 

começou seus trabalhos, já percorremos diversas regiões. No ano 

passado, logo que este Conselho assumiu, a Fátima havia suscitado 

um convite do Conselho do Estado do Pará, Região Norte. Nós 

constatamos que duas regiões do país tinham dificuldades na 

formulação de seus conselhos  – o Norte e o Nordeste. Naquele 



 

 

58 de 192 

58 

momento, optamos por fazer uma reunião primeiro na Região Norte, 

pois o Norte estava desarticulado, e seria mais fácil que as 

pessoas fossem até o Pará. Já tivemos reuniões em Minas Gerais, 

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Faltava uma 

reunião que este ano retomasse o enfoque sobre esses assuntos no 

Norte e Nordeste, porque lá é que estão as principais demandas. 

Assim, a Comissão de Política avaliou a questão, e pela facilidade 

da Bahia, por termos conselheiros da Bahia, oferecemos o Estado 

para sediar a reunião de modo a podermos ajudar. O Dr. Emerson é o 

presidente da UPB (União de Prefeitos da Bahia). São 415 

municípios. Há uma força de articulação muito grande, e lá podemos 

dar apoio ao Conselho Nacional, independente da Secretaria de 

Governo e do município. E somos também presidente do Conselho 

Municipal. Foi por esta razão que fizemos a sugestão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Além disso, o 

Nordeste, por ser grande, é dividido em Nordeste I (Recife etc.) e 

o Nordeste II, exatamente a região que tem como sede a Bahia. Acho 

que este é o momento da Bahia. A próxima reunião deve ser feita no 

Sul. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Emerson 

com a palavra 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL – Gostaria de dizer 

que em junho estaremos realizando, em Salvador, o Congresso 

Brasileiro dos Municípios. Esta será uma boa oportunidade para 

divulgar essa reunião ampliada em Salvador. E evidentemente 
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daremos todo o apoio. Gostaria de dizer também, Conselheiro Brito, 

que no dia 18 se faz a reunião no centro de convenções, e no dia 

19, para a reunião menor, a UPB tem um auditório para 120 pessoas 

que colocamos à disposição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É pertinente a 

colocação do prefeito. O Centro de Convenções é um auditório 

imenso. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. R. LEITE DE BRITO – Não, ele é composto 

de vários auditórios e salas de reunião específicas. Há um 

auditório para 2.000 pessoas, outro para 900, e salas para 200 até 

600 pessoas. Você usa a sala de acordo com o tamanho da sua 

reunião. Há 5 salas de suporte para a reunião dos grupos. 

Reservamos também salas para as reuniões dos subgrupos. Houve 

aquele episódio no Pará, quando tivemos que nos reunir na própria 

plenária. O Centro de Convenções tem uma estrutura de suporte que 

permite que nos dividamos em subgrupos e tenhamos locais para 

discussão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vocês 

combinem sobre isso, pois talvez seja inconveniente ficarmos nos 

deslocando de um lugar a outro. 

Está em discussão a proposta da Comissão de Política, 

levando em conta todos estes esclarecimentos. Aqueles que 

estiverem de acordo com a reunião ampliada em Salvador, com a 

proposta de pauta, permaneçam como estão. 
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 Está aprovada a reunião ampliada em Salvador na data 

18, 19 e 20 de agosto. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – O último item da reunião de 

política: queremos passar às mãos do Presidente, após análise da 

Comissão de Política ontem à noite, um consolidado de todas as 

reportagens, discursos, cartas abertas que foram apresentadas no 

período entre a aprovação do orçamento com corte até a divulgação 

da suplementação. Estamos seguros de que não temos tudo, mas 

gostaria que pudéssemos continuar alimentando este consolidado, de 

modo a ter uma história desta luta pelo orçamento da assistência 

social. Pedimos aos representantes estaduais, e o Dr. César pedirá 

amanhã, durante a reunião do FONSEAS, que façamos um consolidado 

de como o povo brasileiro – sociedade e governo – está se 

manifestando sobre essa situação. Passo isso às mãos do 

Presidente. Temos algumas cópias extras, caso algum Conselheiro 

estiver interessado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Gostaria de falar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos abrir 

inscrições. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Acho que ontem já 

fizemos a distribuição das cópias do consolidado. Este trabalho, 

como a Tânia mencionou, foi realizado por vários membros deste 

Conselho e por membros de conselhos estaduais e municipais, que 
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nos mandaram recortes, etc. Eu acrescentaria dois recortes de 

jornais que estão sobre a mesa, e que foram distribuídos ontem. 

Eles faziam parte da minha palestra, que não pôde ser terminada. 

Portanto, gostaria que eles fossem incluídos no conjunto. Também 

gostaria de pedir para contar quantos sobraram, para determinar se 

todos podem receber pelo menos um. Caso contrário, proponho que se 

tire cópias, de modo que todos os conselheiros tenham em mãos o 

conjunto distribuído ontem e hoje.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Muito bem. 

Terminou, Conselheira Tânia?  

 Passemos, então, aos informes da Comissão de Normas. 

Com a palavra a Conselheira Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A Comissão de Normas gostaria 

de parabenizar o Conselho pelo evento de ontem, que considerei um 

laboratório de conscientização da finalidade do próprio Conselho 

Nacional de Assistência Social. Foi um somatório de experiências e 

enriqueceu nosso debate. 

 Quanto à apresentação dos critérios das entidades nos 

conselhos municipais, o trabalho apresentado pela Comissão de 

Normas ficou prejudicado no sentido de um melhor aprofundamento, 

debate e esclarecimento. Refiro-me aos critérios de inscrição das 

entidades nos conselhos municipais. Isso não diminui o valor do 

trabalho, que é um estudo preliminar sobre estes critérios 

apresentados como sugestão para os conselhos.  
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Como conclusão, esperamos o retorno da contribuição dos 

conselhos, que será enviada para a Comissão de Normas, e então 

este estudo será retomado novamente. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Este material está 

na pasta de ontem, não é? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ -  Sim, está na pasta de ontem, 

e há também um anexo sobre um aprofundamento da legislação atual 

do Decreto nº 2.536, que não foi debatido nem aprofundado, mas foi 

estudado e será aprofundado. 

 O outro assunto tratado é uma resposta aos 

questionamentos das entidades. Foram vários os questionamentos 

tanto dos conselhos como de entidades. Não fizemos um estudo de 

modo a poder dar uma resposta, mas a documentação foi distribuída 

a todos os conselheiros para reflexão. 

 Com respeito ao estudo sobre o problema das entidades 

que não têm característica de assistência social, essas entidades 

não mantêm estabelecimentos de prestação de serviços, mas tratam 

da defesa dos direitos, repassam recursos para solução de 

problemas na área da assistência social, etc. Citamos a Cáritas, 

mas há muitas outras entidades que trabalham pela assistência 

social, e não têm característica de entidade de assistência 

social. Fica difícil ter uma definição dessas entidades para 

inscrição aqui no Conselho Nacional de Assistência Social. Assim, 

vamos realizar um estudo a respeito da definição dessas entidades. 

Não vamos ter a formação de um grupo, mas vamos realizar este 

estudo dentro da própria Comissão. 
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 Quanto a propostas, foi apresentada uma proposta para 

incluir um artigo na Resolução nº 32. Incluir, e não dar uma ordem 

ou exigir o desmembramento das entidades, mas amparar legalmente 

essas entidades que vão se desmembrar em estabelecimentos de 

assistência. Há muitas entidades que já estão fazendo isso. A 

proposta da Comissão de Normas é no sentido de que os mesmos 

estabelecimentos não sejam prejudicados. Não a temos redigida 

ainda, mas vamos deixar registrada, para inclusão na Resolução nº 

32, a idéia de amparar estas instituições que serão desmembradas.  

 O tema desmembramento é desconhecido. Ele é quase que 

uma incisão, caracterizando a criação de uma nova entidade. Isto 

prejudica a instituição no sentido de iniciar-se um novo processo 

para a sua inscrição. 

 Fizemos também uma reflexão a respeito da Lei nº 9.790 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado e sem 

fins lucrativos como organizações da sociedade civil de interesse 

público. Muitos questionamentos surgiram, e foi sugerido pela 

Conselheira Rosângela que fosse organizada uma oficina de 

trabalho. Eu pediria que ela explicasse melhor a nossa sugestão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra 

Conselheira Rosângela. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – A Comissão de Normas tem 

três prioridades de trabalho: a primeira está relacionada com a 

inscrição. Ontem foi definido que até a próxima reunião 

receberemos as sugestões dos conselhos e terminaremos o trabalho. 

A segunda prioridade é a análise da legislação, especificamente o 
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Decreto nº 2.536, suas alterações e essa minuta de novo decreto. A 

terceira prioridade da Comissão de Normas é a análise da 

legislação do terceiro setor. Aí foi que surgiu a proposta para 

que fizéssemos uma oficina no CNAS, não para analisar a legislação 

do terceiro setor, mas que fizéssemos uma oficina interna de 

trabalho na véspera da reunião ordinária do CNAS, na qual 

discutiríamos o novo marco regulatório entre Estado e sociedade – 

a relação entre Estado e sociedade – e o papel dos conselhos neste 

cenário. A idéia seria que na parte da manhã fizéssemos 2 mesas de 

trabalho com convidados especialistas para discutir a relação 

estado e sociedade, o novo marco do Terceiro Setor e a relação com 

a LOAS. Na parte da tarde, faríamos um trabalho de grupo, coisa 

que nunca fizemos aqui no Conselho. Nos dividiríamos em grupos de 

trabalho para discutir e aprofundar o papel dos conselhos neste 

cenário. Isto seria um subsídio para a reunião ordinária, que 

aconteceria no dia seguinte. 

 A proposta é que isto ocorra na reunião de junho, dia 

15. A reunião ordinária acontece no dia 16 de junho, e propomos 

realizar a oficina no dia 15 de junho. Em maio não é possível, 

pois precisamos de um tempo para organizar a oficina. Além disso, 

vai sair a regulamentação da Lei. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Isto estaria 

condicionado à regulamentação da lei? 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – A regulamentação leva 30 

dias. Achamos que dá para fazer a oficina em junho. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mesmo que não haja a 

regulamentação da lei, isto é inevitável. Ficamos muito presos a 

isso. Há questões sendo colocadas pela sociedade e precisamos ter 

respostas. Esta é uma questão importante, e já vem sendo discutida 

há muito tempo. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Quanto à proposta do Dr. 

Marcos Maia sobre uma resolução a respeito da inscrição das 

entidades educacionais, de Saúde, Educação, ficou resolvido que 

discutiremos isto no próximo mês, pois demanda mais estudos. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Estou achando junho muito tarde. 

Esta é uma questão emergente, e precisamos ter mais aprofundamento 

sobre ela. Se vamos nos reunir ordinariamente em maio, proponho 

que isto fosse feito já na reunião de maio. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho pertinente a 

sugestão da Conselheira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Secretária tem 

conhecimento de que a nossa reunião de maio será no dia 19 de 

maio. Precisaríamos nos preparar para dentro de 30 dias fazer 

isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Acho que a SEAS pode 

ajudar. Com apoio acho que conseguiríamos fazer isto. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Vamos dar o apoio necessário. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Essa oficina 

poderia ser no dia anterior, ou dia 18 de maio, terça feira. 

Precisamos nos organizar, pois teríamos que convidar uma série de 

pessoas para participar, e há um prazo de 30 dias para fazer isso. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Não esquecendo da 

regulamentação da lei da filantropia, que temos que correr atrás. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, faríamos no 

dia 18. Dra. Wanda, a senhora teria alguma sugestão de local para 

o evento?  

 

 ROSÂNGELA DIAS DE O. DA PAZ – O evento é interno. 

Estariam presentes somente os conselheiros, alguns convidados e 

grupos de trabalho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aqui não seria 

possível, pois só os conselheiros já preenchem o nosso espaço. 

Teria que ser no 4o. andar, onde fizemos o nosso seminário. 

 Muito bem, o nosso pessoal de apoio deve averiguar a 

possibilidade de fazermos essa oficina sobre o Terceiro Setor no 

dia 18, no 4o. andar deste prédio. 

 Se todos estão de acordo, antecipamos o evento de 15 de 

junho para 18 de maio de 1999.  

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.  

Aprovada a oficina para o dia 18 de maio.  
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A Irmã Tereza fica encarregada de começar a articular 

... 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Nosso contato será Carmen, que é 

Diretora de Capacitação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Poderíamos montar 

um grupo para se encarregar de organizar essa oficina. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Isto está até feito, Presidente. O 

pessoal aqui é rápido. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então o grupo seria 

composto pela Irmão Tereza, a Rosângela, e Carmen Mehedff, pela 

Secretaria.  

 Vamos passar para o último informe da Comissão de 

Financiamento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Antes de entrar nesses 

informes, o Conselheiro José Carlos, que é parte da Comissão de 

Financiamento, pediu um tempo para fazer um informe sobre a 

questão de financiamento. Como ele não pôde vir ontem, por 

questões extremamente graves, ele falará primeiro e depois eu 

farei o informe da Comissão, se ninguém estiver contra isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O informe da 

Comissão de Financiamento é, na realidade, aquele texto ... 
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 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas eu gostaria de 

acrescentar algumas coisas que não puderam ser ditas ontem. Isto 

será rápido, em 5 minutos eu resolvo. Como o Conselheiro da 

Comissão de Financiamento está pedindo um espaço para falar ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Vice-Presidente. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Sr. Presidente, gostaria 

primeiramente de endereçar uma carta da Federação Brasileira de 

Instituições de Excepcionais à Dra. Wanda. Gostaria de ler essa 

carta aqui. Hoje Minas Gerais e outros Estados do Brasil estão se 

manifestando aqui em Brasília. Há 20 ônibus. A manifestação é a 

respeito do financiamento e do repasse de recursos a alguns 

municípios e Estados que estão inadimplentes com relação a alguma 

documentação junto à Secretaria de Estado de Assistência Social. 

 “Excelentíssima senhora Dra. Wanda Engel Aduan, 

digníssima Secretária de Estado de Assistência Social, com cópia 

para o Conselho Nacional de Assistência Social” – que estou 

pedindo agora, para distribuir aos Conselheiros. 

“Senhora Secretária, as instituições filiadas à FEBIEX 

vêm solicitar de Vossa Excelência o empenho de sua atenção e 

prestígio para a solução da grave situação de insolvência em que 

se encontram, resultante do não repasse ao Fundo Estadual de 

Assistência Social de Minas Gerais dos recursos destinados aos 

programas e ações de assistência social desde dezembro de 1998 por 

esta Secretaria”.  
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 Acho que isto não diz respeito somente às instituições 

de Minas Gerais. Como Presidente da FEBIEX, tenho recebido também 

cartas de vários outros Estados, que estão na mesma situação. 

 “1. As instituições prestadoras de serviços já os 

realizaram neste período e estiveram confiantes no cumprimento dos 

contratos e convênios mantidos com os recursos do Fundo Nacional 

de Assistência Social. Em nenhum momento, durante os 30 anos de 

parceria entre as instituições e o Governo Federal, houve cláusula 

de retenção de recursos devido a problemas administrativos ou 

financeiros entre as três esferas de governo. 

 2. Não é de nossa responsabilidade quaisquer 

impedimentos de ordem administrativa ou jurídica entre o Governo 

do Estado de Minas Gerais e o Governo Federal. 

 3. A Lei Orgânica de Assistência Social não prevê 

nenhuma retenção de recursos para o financiamento dos programas de 

assistência social. As normas operacionais básicas aprovadas pelo 

CNAS indicaram a continuidade dos serviços prestados na rede de 

prestadores de serviços já existente no sentido da não interrupção 

dos atendimentos. Desta forma, a Secretaria de Estado de 

Assistência Social é também responsável pelos convênios e 

contratos existentes. 

 4. Os recursos são repassados ao Fundo Estadual de 

Assistência Social de Minas Gerais, cuja responsabilidade de 

acompanhamento é do Conselho Estadual de Assistência Social, com 

representação das organizações da sociedade civil, portanto, não 

dependentes de instrumentos comprobatórios de sua regularidade, 

como o CND do INSS, à exceção dos relatórios de execução físico-

financeira. 
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 5. Todas as instituições que prestam serviços de ação 

continuada estão em situação falimentar no Estado, muitas delas na 

iminência de cortes de água e luz. Vimos solicitar reajuste dos 

valores per capita dos serviços, que se encontram muito defasados 

com relação ao custo de manutenção dos programas. 

 6. A população beneficiária deixará de ser atendida no 

final do mês de abril de 1999 por absoluta falta de recursos para 

a manutenção dos programas. 

 7. Os recursos de outros Ministérios, como os para as 

áreas de saúde e educação, não sofreram solução de continuidade. 

Por que os da política de assistência social que atende aos mais 

necessitados sofreriam? 

 8. Os municípios atendidos pelo Programa Comunidade 

Solidária estão recebendo recursos mesmo sem apresentar o CND do 

INSS. 

 Dessa forma, solicitamos o urgente repasse dos recursos 

retidos no Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Assistência 

Social, com os reajustes devidos à inflação do período, para a 

manutenção dos programas.  

 Atenciosamente, José Carlos.” 

 Segue-se uma carta que estaremos entregando hoje ao Dr. 

Fernando Henrique, ou a quem ele indicar como representante. A 

carta é uma solicitação global ao Brasil para que não haja 

impedimento de ordem administrativa.  

A carta é a seguinte: 

 “Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Henrique 

Cardoso, digníssimo Presidente da República 

Considerando 
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 1. Que a Secretaria de Estado de Assistência Social vem 

desenvolvendo esforços para a recomposição dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social no orçamento da União; 

2. que a presente suplementação orçamentária divulgada 

pelo Governo Federal irá garantir a série histórica de repasse de 

recurso aos programas de assistência social; 

3. a afirmação de que será feita a suplementação 

específica para o pagamento dos serviços prestados referentes ao 

mês de dezembro de 1998; 

4. a situação precária das instituições prestadoras de 

serviços devido ao atraso na liberação dos recursos, 

Solicita: 

Busca de alternativas para repasse de recursos para as 

instituições de forma direta, quando houver pendência documental 

na gestão estadual ou municipal, procedimento este já adotado na 

área da saúde, educação e, inclusive, pelo Programa Comunidade 

Solidária. 

Divulgação junto aos conselhos da data de repasse dos 

recursos para permitir o controle social. O não repasse de 

recursos dos serviços assistenciais para os Estados e municípios 

que estão com inadimplência e/ou com pendências documentais é 

injusto, principalmente com a população usuária dos serviços e com 

as instituições que têm a sua documentação em dia. 

Atenciosamente.“ 

Gostaria de colocar para a aprovação do Conselho uma 

carta solicitando explicação sobre essa permissão dada à saúde, à 

educação e ao Programa Comunidade Solidária. Não tenho os dados. A 
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senhora tem os dados sobre essa inadimplência mais do que qualquer 

um de nós.  

O que achamos é o seguinte: esta é uma parceria que se 

estabeleceu há 30 anos, e na qual nunca houve cláusula de retenção 

de recursos. De uma hora para outra, temos esses recursos retidos 

por uma questão de ordem administrativa entre esferas de governo. 

Isto é extremamente prejudicial e injusto para com a população 

beneficiária e para com as instituições que estão prestando esta 

assistência. 

Nós estamos sem receber recursos em Minas Gerais desde 

dezembro. Já conversamos com o Ministro e com a senhora aqui, e 

estamos oficializando agora esta solicitação. Ela não se encontra 

respaldada apenas em um raciocínio elaborado pelas instituições e 

beneficiários. Pedimos também à Procuradoria do Ministério da 

Previdência e Assistência Social uma orientação com relação a 

isto. Eles pediram para que a questão fosse encaminhada à senhora, 

pois existem excepcionalidades que podem ser contempladas de 

acordo com o andar da carruagem. 

Quero informar que até o final de abril completam 5 

meses em que Estados e municípios, principalmente Minas Gerais, 

não recebem estes recursos. As instituições vão fechar. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Algumas informações: em primeiro 

lugar, não é verdade que haja muitos municípios ou Estados que não 

estejam recebendo porque não estão com a sua CND em dia. Isto 

aconteceu com os Estados de Pernambuco, Maranhão e Ceará, que já 

colocaram a CND em dia.  
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Também não é verdade que há 30 anos se repasse sem se 

exigir a CND. Isto é uma prerrogativa legal que sempre foi 

utilizada, pois faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Existe uma cláusula que diz que para que haja qualquer repasse de 

recursos pela União aos municípios é preciso que os municípios e 

Estados comprovem que estão em dia com a sua CND. Estar em dia com 

a CND não é apenas prerrogativa administrativa, é garantia de 

direitos dos trabalhadores das prefeituras e governos estaduais 

para que eles tenham a sua contribuição previdenciária. Então, 

esta é uma exigência da União, garantida pelo direito 

previdenciário. A própria LDO isenta os municípios do Comunidade 

Solidária por serem estes municípios de extrema pobreza. Ela 

isenta o SUS mas não isenta a área social. Assim, não se trata de 

um voluntarismo, pois não há dúvida que um setor que é responsável 

pela política de assistência social, que tem o dinheiro no banco 

para repassar a Estados e municípios e assegurar a existência do 

serviço, não tem nenhuma vontade de que este recurso seja retido e 

que a população mais fragilizada deste país seja prejudicada. 

Então, não se trata de vontade política, mas sim de uma exigência 

de lei, que sempre existiu. 

Hoje recebi um grupo que veio de Minas Gerais para 

tratar da questão da impossibilidade de repasse. No caso 

específico de Minas Gerais, quando se verificou que a questão era 

séria e não havia possibilidade de resolução a curto prazo, 

entramos em contato com o Governo de Minas Gerais, com o Conselho 

Estadual de Minas Gerais, para que o processo de municipalização 

fosse feito o mais rapidamente possível. Infelizmente, Minas 

Gerais é um dos Estados em que o processo de municipalização tem 



 

 

74 de 192 

74 

sido o mais lento. Lá muitos municípios ainda estão em gestão 

estadual. Estamos disponibilizando inclusive recursos do 

Ministério da Previdência para que haja uma capacitação dos 

municípios, de modo que o processo evolua o mais rapidamente 

possível. Estou solicitando à Procuradoria do Ministério, tendo 

como argumento a questão da emergência deste caso, a isenção da 

CND. Mas preciso de uma base legal para fazer isto. Preciso de uma 

definição da procuradoria do Ministério. Os representantes 

sugeriram a possibilidade de uma solicitação ao Presidente da 

República de uma medida provisória que isentasse a Secretaria da 

exigência desse recurso. O que quero dizer é que estamos envidando 

todos os esforços. A questão transcende LOAS, pois está fixada na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isto é um impedimento legal. 

Todos achamos que a situação é absolutamente emergencial, mas 

temos que obedecer a lei, ou buscar caminhos legais para que isto 

aconteça. Estamos absolutamente preocupados com isto, e temos 

agido, não só agora, mas já há quase 2 meses, quando avaliamos a 

dificuldade da resolução dessa questão, no caminho possível, e 

esse caminho é o do incentivo à municipalização. Enfim, temos 

estas três vias: o cenário da municipalização, que acho ser o mais 

seguro porque não fica dependendo de apenas uma CND do Estado para 

muitos municípios e usuários. Há o estudo que estou solicitando à 

procuradoria para ver se conseguimos uma autorização especial para 

esse caso. E finalmente há a sugestão que, através da Frente 

Parlamentar, se solicite ao Presidente da República uma medida 

provisória. Todas as medidas vêm sendo tomadas. É absolutamente 

contra a vontade da gestão desta Secretaria que tenhamos o recurso 

para repassar e que não possamos repassá-lo. 
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JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Complementando o que a 

senhora disse, acho que a situação está realmente gravíssima no 

Estado de Minas Gerais. Concordo que a questão da municipalização 

também está muito atrasada. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – O Marcelo está pedindo que eu 

esclareça. Eu já esclareci, mas vou deixar bem claro que a 

solicitação da medida provisória ao Presidente foi uma sugestão do 

grupo, e que o grupo pretende encaminhar à Frente Parlamentar. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Qual grupo? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – O grupo de representantes que 

conversou comigo na parte da manhã. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Até para embasar esta 

solicitação, temos esta carta dirigida ao Dr. Fernando Henrique 

Cardoso. Acho que a mesma liberalidade da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias demonstrada com relação à Saúde e ao Programa 

Comunidade Solidária deveria ser usada na área da Assistência 

Social. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Hoje não há. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Eu sei, Secretária. O que 

solicitamos ao Plenário do Conselho é que aprove também este 

documento solicitando o empenho do Dr. Fernando Henrique Cardoso, 
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seja concedendo a liberalidade para a área de Assistência Social, 

ou através de uma medida provisória, ou mesmo encaminhando projeto 

de modificação disso, porque essa é uma questão muito séria.  

Concordo com a posição que a senhora assumiu 

primeiramente com relação à questão dos direitos do trabalhador. 

Tanto é assim que as instituições que prestam serviços têm 

apresentado a CND do INSS semestralmente. A partir do momento em 

que ela se extingue, as instituições prestadoras de serviços e os 

beneficiários têm a sua situação irregular. Mas se existe uma 

pendência administrativa, jurídica ou de outra ordem entre esferas 

de governo, acho que não pode haver prejuízo para eles.  

Na Frente Municipalista de Prefeitos existe uma questão 

muito mais ampla do que a que colocamos aqui agora. A questão 

envolve uma discussão a respeito das dívidas e encontro de dívidas 

entre o Governo Federal e governos municipais com relação à 

criação dos seus fundos de previdência municipais e estaduais. O 

Dr. Célio de Castro ainda é o coordenador da Frente Municipalista 

de Prefeitos em Belo Horizonte. Lá tem ocorrido muitas reuniões 

com os prefeitos sobre este questionamento e encontros de dívidas 

do INSS. Como em Minas Gerais a coisa explodiu devido à falta de 

recursos, ou, não sei o que aconteceu.  

Acho que a senhora tem acompanhado também a discussão 

entre a procuradoria do Estado de Minas Gerais, a procuradoria da 

República e alguns ministérios com relação ao problema do encontro 

de dívidas entre o INSS. O problema é que mais de 1.000 

instituições em Minas Gerais estão em situação falimentar, mas 

falimentar mesmo! Ou seja, até o dia 30 de abril tem-se que 

encontrar uma solução. Estou levantando esta questão porque acho 
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que ela vai se espalhar. Se conseguirmos a liberalidade - como ela 

existe para o SUS e para o Programa Comunidade Solidária – para os 

recursos da Assistência Social, haverá um complicador a menos para 

que evitemos a interrupção desses programas. Portanto, se vocês 

quiserem, posso reler a solicitação que estamos fazendo ao 

Presidente da República, para que ela seja aprovada pelo Conselho 

e seja encaminhada via Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que podemos 

considerar a carta endereçada à Secretária como um assunto da 

FEBIEX com a SEAS. Com respeito ao ofício endereçado ao senhor 

Presidente da República, a Secretária está informando que já há 

uma iniciativa, não é Secretária? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Estou informando que tive uma 

reunião com o grupo e tomei ciência desta iniciativa do grupo de 

ter um contato com o Presidente da República através da Frente 

Parlamentar. Eu só estou informando o que o grupo poderia informar 

aqui. Isto faz parte de um conjunto de cenários que eu estava 

analisando, e que poderiam ser encaminhadores da solução deste 

problema. Repetindo, nós temos o cenário da municipalização, que 

considero um cenário seguro, sobre o qual estamos investindo 

recursos financeiros para a capacitação dos municípios para que 

eles criem seus conselhos, fundos etc. Este é um cenário possível. 

Se ativarmos esta idéia, poderemos ter uma solução a curto prazo 

para muitos municípios. Temos a questão do encaminhamento de um 

pedido de avaliação da utilização da prerrogativa de emergência 

para fazer uma exceção da CND para Minas Gerais. Este é um pedido 
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de análise jurídica desta possibilidade, e estou encaminhando à 

assessoria jurídica do Ministério. Nessa reunião, tomei 

conhecimento desta iniciativa. Não foi uma iniciativa da 

Secretaria e sim do grupo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. Se coloca 

a seguinte questão: esta carta endereçada ao senhor Presidente 

passaria necessariamente por uma decisão de natureza legal, que a 

senhora está consultando na Procuradoria Jurídica. É esse o 

entendimento? 

 

(Várias vozes concomitantes. Ininteligível.) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se houvesse uma 

solução legal para o problema, que não dependesse de uma ação do 

Presidente... Seria isso, José Carlos? 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Não. Eu estou 

apresentando, como Vice-Presidente do Conselho Nacional de 

Assistência Social, uma carta endereçada ao senhor Presidente da 

República.  Vou ler essa carta de novo: 

“Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Henrique 

Cardoso, digníssimo Presidente da República  

Considerando 

1. Que a Secretaria de Estado de Assistência Social vem 

desenvolvendo esforços para a recomposição dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social no orçamento da União; 



 

 

79 de 192 

79 

2. que a presente suplementação orçamentária divulgada 

pelo Governo Federal irá garantir a série histórica de repasse de 

recursos aos programas de assistência social; 

3. a afirmação de que será feita a suplementação 

específica para o pagamento dos serviços prestados referentes ao 

mês de dezembro de 1998; 

4. a situação precária das instituições prestadoras de 

serviços devido ao atraso na liberação dos recursos; 

Solicito ... “ 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Só quero ratificar que o item que 

diz que há divulgação sobre suplementação específica para o mês de 

dezembro, isto não foi informado pelo Presidente nem por mim. Nós 

não temos isso. Os 139 milhões cobrem o referente ao ano de 1999. 

O que eu informei ao grupo foi que estava fazendo um estudo 

orçamentário para ver se com algumas sobras de orçamento eu 

cobriria o mês de dezembro, e reconhecia esta dívida. Mas os 139 

milhões não são cobertura específica para o mês de dezembro. Ela 

reconstitui o orçamento de 1998.  

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Secretária, esta 

informação nos foi repassada pela Frente Parlamentar, que está 

trabalhando na área de assistência social, e que teve um encontro 

com representantes do Comunidade Solidária e do Ministério da 

Previdência. Pelo menos dois deputados me relataram que havia uma 

resposta do senhor Ministro e da Presidência da República de que 

haveria.  Vejam o que está dito aqui: “a afirmação de que será 

feita a suplementação específica”, não essa que a que a senhora se 
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refere, “que será feita a suplementação específica para o 

pagamento dos serviços prestados referentes ao mês de dezembro de 

1998”. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Oficialmente, não houve nenhum 

comunicado neste sentido. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – À Secretaria, não é? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – À Secretaria. Tampouco li nada na 

imprensa a respeito disso. Eu, oficialmente, não tenho informação 

neste sentido. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Estas são informações que 

recebi de dois deputados federais. Acho que temos que colocar 

isso, mesmo porque a questão de honrar estes compromissos de 1998 

é muito séria e temos que dar um encaminhamento a ela. Acho que 

esta decisão terá que ser política, da Presidência da República, e 

a Frente Parlamentar e outras federações, beneficiários, etc. 

estão aí para solicitar isto. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Eu pessoalmente acho que aprovar 

uma carta que tem uma informação sobre a qual eu não tenho nenhum 

conhecimento ... 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Então coloquemos “a 

necessidade de que seja feita” ao invés de “afirmação”. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sobre isso já me 

inscrevi 10 vezes ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro José Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Então, “a necessidade de 

que seja feita ...”, está bem?  

“Vem solicitar: 

Busca de alternativas para repasse de recursos para as 

instituições de forma direta, quando houver pendência documental 

na gestão estadual ou municipal, procedimento este já adotado 

pelas áreas da Saúde, Educação e, inclusive, pelo Programa 

Comunidade Solidária.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não seria o caso de 

mencionar especificamente CND? Porque pendência documental é um 

termo muito amplo. Se o sujeito não apresentar a documentação 

correta, ele não tem direito. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Há uma outra dúvida: vocês estão 

solicitando ao Presidente que a SEAS fixe convênio direto com a 

entidade?  

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Não. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Mas é isto que está parecendo. Leia 

novamente. 
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JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – “Busca de alternativas 

para repasse de recursos para instituições de forma direta ...“  

Secretária, no ano passado houve uma pendência com 

relação à Minas Gerais por causa de uma questão de subvenções 

sociais, que são determinados instrumentos que os deputados 

estaduais utilizam sem controle social. A Justiça Federal deu uma 

sentença que permitia o repasse direto às instituições em alguns 

casos. Este Conselho e a própria Secretaria considerou, na época, 

que sentença judicial da Justiça Federal não se discutia, cumpria-

se. Então, não estamos criando uma excepcionalidade. Eu sei que a 

questão fundo a fundo... 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Gostaria de saber o que exatamente 

estamos pedindo nesta carta, se a aprovarmos.  

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Com esse encaminhamento 

que tem sido dado pela Frente Municipalista com relação a esses 

encontros de dívidas do INSS, temo não só pelo problema que 

acontece agora em Minas Gerais, mas que essa questão venha a se 

propagar. Eu antevejo isso, mas tomara que não aconteça. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – A minha pergunta específica é a 

seguinte: está escrito: “solicitamos ao Presidente medidas 

alternativas para que se repasse os recursos para os fundos mesmo 

no caso de não ter sido paga a CND”. Isto é uma coisa. A outra 

coisa é repassar direto para as entidades. Isto seria um convênio 

feito diretamente entre o Fundo Nacional e as entidades. 
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JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Concordo, Secretária. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Temos que esclarecer o que vamos 

pedir. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Vamos pedir desta forma, 

que é uma forma que não fere a lei duas vezes. Vamos pedir “busca 

de alternativas para repasse de recursos para os fundos estaduais 

e municipais, mesmo quando houver pendência documental na gestão 

estadual o municipal...” 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Coloque especificamente CND, porque 

é isto que está dificultando. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – “Procedimento este já 

adotado pelas áreas da saúde...“ Talvez com esta excepcionalidade, 

Secretária, possamos estar funcionando durante o ano. 

“Segundo, divulgação junto aos conselhos da data de 

repasse dos recursos ...” 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Queria dizer que isto já está sendo 

feito. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Já esta sendo feito? Então 

tiramos isso. 

Secretária, o final da carta é o seguinte: 
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“O não repasse de recursos dos serviços assistenciais 

para os Estados e municípios que estão com inadimplência e/ou com 

pendências documentais é injusto. principalmente com a população 

usuária dos serviços e com as instituições que têm a sua 

documentação em dia”. 

Esta seria a carta. Acho que é um respaldo que o 

próprio Conselho daria ao pedido da Frente Mineira de Assistência 

Social com relação à própria questão dessa medida provisória. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bem, está aí a 

proposta. 

A Conselheira Fátima pediu várias vezes a palavra. É 

alguma coisa a acrescentar sobre isto, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sim. Em primeiro 

lugar, acho que o Gilson esqueceu de desejar boas-vindas ao grupo 

mineiro, que veio de longe para fazer uma solicitação que, a meu 

ver, é extremamente justa. 

Segundo, pela leitura, havia algumas divergências com a 

Secretaria, mas parece que foram sanadas. Sobre elas é que eu 

queria apresentar propostas alternativas, mas elas já foram 

resolvidas. Eu só acho que deve constar da carta – não me lembro 

se foi retirado ou não – que a Saúde  e o Comunidade Solidária já 

têm essa prerrogativa. Acho que é o caso de nós, enquanto 

Conselho, não neste momento mas depois, estudarmos isto. 

Realmente, esta é uma forma de preservar os trabalhadores, e acho 

que a senhora foi muito feliz ao fazer esta colocação. Mas há 

também outras formas e organizações que podem lutar para defender 
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os trabalhadores. Então acho que temos que encontrar uma maneira 

de possibilitar que o dinheiro que passa pelo Fundo Nacional e 

pelos fundos estaduais chegue aos municípios e às entidades da 

forma mais rápida. No fundo, quem acaba penalizado não é o 

governador ou o prefeito, e sim a criança, o deficiente, o idoso. 

É aquela história, se viu o santo, você beija  os altares. Temos 

que tentar formular propostas com relação a esta questão. 

Minha proposta concreta neste momento é a de que o CNAS 

aprove a carta com estas modificações e este acordo feito agora, e 

que a assumisse como sua. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu, como mineiro, 

tenho o máximo interesse em atender ao povo do meu Estado. Eu não 

poderia me negar a tomar uma iniciativa como esta, pois sei que a 

situação está prejudicando não o governo mas a população. E isto 

por razões que independem da população. São questões de 

formalidade legal. Se for possível contornar, ótimo. Acho que o 

pedido ao Presidente pode vir a ter o efeito esperado de ser mais 

uma reivindicação que venha a abrandar, em um período de 

emergência, como colocou muito bem a Secretária, essa situação de 

penúria em que se encontram as entidades naquele Estado. 

Assim, eu, particularmente, não teria nenhuma objeção a 

que o Conselho pudesse apreciar esta carta. 

Alguém deseja se manifestar?   

Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB– Gostaria de me manifestar sim, Sr. 

Presidente. Gostaria de saudar esta comitiva de Minas que veio à 
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Brasília, e manifestar que a preocupação com Minas Gerais deixou 

de ser uma preocupação de Minas. Hoje é uma preocupação nacional, 

até porque temos que olhar pela ótica do usuário. Esta é uma 

prática que temos que começar a adotar, e nunca o fazemos. Sempre 

analisamos pela ótica da instituição, do técnico e esquecemos um 

pouco o princípio de que existimos só porque existe um usuário que 

necessita da política de assistência social. 

 Eu concordo plenamente com envio desta carta, mas acho 

que não podemos nos ater somente a esta carta. Em um determinado 

momento e situação emergencial, a carta fere a Lei Orgânica da 

Assistência Social. Temos que ter plena consciência disto, e temos 

que tomar outra medida junto com esta carta. E é no âmbito dessa 

outra medida junto com a carta que concordo com a Secretária 

Wanda. O princípio da descentralização é o princípio da Lei 

Orgânica da Assistência Social. Temos que refletir - e perdoe-me o 

pessoal de Minas Gerais – dentro do próprio Estado de Minas Gerais 

sobre como o povo de Minas Gerais poderia facilitar o processo, 

trabalhando dentro do seu Estado, convencendo as suas prefeituras 

de que o processo de descentralização venha a ocorrer nos seus 

municípios. Nós temos Belo Horizonte, que não é municipalizado. 

Temos vários municípios que não são municipalizados.  

A Secretária colocou uma linha de três prioridades. Eu 

colocaria o seguinte: encaminhamos esta carta, tomamos esta carta 

como do CNAS para uma situação de emergência, mas o CNAS, 

respeitando os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, 

deveria fazer uma recomendação aos prefeitos de Minas Gerais para 

que aqueles que estejam em situação e habilitados, cumprido o 

artigo 30 da LOAS, que abram um pouco o seu coração e a sua 
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preocupação com relação aos seus usuários, e busquem efetuar o 

processo de descentralização, já que foi manifestado que a 

Secretaria está buscando e criando condições para que isto ocorra. 

Acho que temos que caminhar com todas as frentes, José Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Tânia, neste caso temos a 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 

Horizonte aqui, e eu gostaria que ela usasse a palavra.  

 

ROSALBA PORTELA – Na condição de Presidente do Conselho 

de Belo Horizonte, devo dizer que estávamos muito preocupados em 

capacitar o município. Há o fundo, o Conselho e sempre teve uma 

equipe formada pela SAS de Minas, pelo Governo do Estado e pelos 

municípios.  A municipalização não pode ser vista como impedimento 

da passagem de recursos.  Esse recurso sempre veio por meio do 

Estado.  Há um processo de municipalização, Belo Horizonte está 

caminhando para isso, agora não pode ser goela abaixo, nem o 

processo ser impeditivo da passagem de recursos.  

Estamos vendo o impasse no repasse de recursos que está 

acontecendo neste Governo. Por isso estamos discutindo com a 

Frente Parlamentar, para evitar isso. A municipalização, 

certamente, consta da Lei Orgânica, e sempre discutimos isso.  Nós 

pedimos a isonomia dos serviços, a análise da rede.  Fizemos até 

um estudo de custos.  Trabalhamos em todo esse período como 

responsabilidade municipal perante a municipalização e a 

descentralização. Agora Isso não pode ser considerado impedimento 

da passagem de recursos. 
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WANDA ENGEL ADUAN – Só gostaria de dizer que a 

exigência da CND não é deste Governo. Ela é da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que sempre aconteceu. Quer dizer, todo o repasse de 

recursos da Secretaria de Ação Social sempre foi feito com base na 

CND. Isto não é novidade deste Governo. A novidade é a 

circunstância que vivemos hoje. A circunstância de um governo que 

está há 4 meses sem pagar a sua CND, e que não está disposto a 

pagá-la no curto prazo. Temos hoje um impasse circunstancial. Mas 

a exigência da CND sempre existiu. Hoje o impasse que vivemos é 

sobre como lidar com a questão da circunstância, atualizando a 

prerrogativa que está aí desde a LOAS, que é a questão da 

municipalização. 

O que temos são pessoas, instituições, organismos 

absolutamente comprometidos com esse usuário. Podem estar certos 

de que a SEAS usa a lógica do usuário e não a lógica da 

burocracia, do tempo do processo. Estamos tentando todos os 

caminhos possíveis para a Secretaria, de modo que o prejudicado 

não seja o usuário. Estamos colocando assessoria técnica, recursos 

financeiros para ver se aceleramos um processo que começou há 4 

anos e já está avançado o suficiente para ser concretizado. Todos 

sabemos que a concretização deste processo neste momento 

específico, o momento em que a conjuntura aponta uma dificuldade, 

pode ser um dos caminhos possíveis para a resolução deste impasse.  

O que a Tânia coloca, e eu reforço, é um pedido do 

Conselho para que todos nós sejamos sensíveis para o problema do 

usuário, na medida da possibilidade de cada setor. Nós damos apoio 

para a municipalização e buscamos medidas junto à procuradoria; 

que os municípios de Minas Gerais busquem a  aceleração deste 
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processo, até através de um pedido ao Presidente de edição de uma 

medida provisória. Enfim, há vários caminhos que temos de tentar. 

Mas sem dúvida alguma, o caminho da municipalização é o caminho 

mais seguro para, nesta ou qualquer outra conjuntura, não termos 

um conjunto enorme de usuários dependendo de uma única CND, que é 

a CND estadual. É nesse sentido que eu reforço a posição da 

companheira Tânia. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há um pedido aqui, 

que não sei se vamos poder conceder, para dar a palavra à nossa 

visitante e também ao Conselheiro Carlos Ajur. Como é o nome dela? 

 

SIMONE ALBUQUERQUE - Simone. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a 

palavra ao Carlos Ajur  e depois ouvimos a Simone. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Veja bem, Presidente, quero 

louvar o CNAS por estar abrindo este espaço para a busca da 

solução para este caso. No início do ano também enfrentamos um 

problema similar no Espírito Santo, e a contribuição do CNAS foi 

muito importante para que pudéssemos resolver esse problema. Quero 

parabenizar a instituição, e dizer ao Presidente da FEBIEX, José 

Carlos, e à Secretária que a nossa preocupação com a situação de 

Minas é com a interrupção do atendimento às pessoas portadoras de 

deficiências. Vocês não sabem como a interrupção no trabalho de 

reabilitação à pessoa portadora de deficiência pode afetar o 

processo. Quando o processo recomeçar, recomeça na estaca zero. 
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Manifesto o meu apoio a esta carta que o Vice-Presidente do CNAS 

traz e agradeço também à Secretária por sua boa vontade em tentar 

buscar a solução para o caso dos convênios da ação social de Minas 

Gerais. O problema levantado pela Conselheira Tânia até me 

espanta. Espanta-me o fato de Minas Gerais, um Estado de tradição, 

estar com seu processo de descentralização atrasado. É certo que o 

CNAS tem que trabalhar um pouco para solucionar esta situação e 

que o Conselho Estadual de Minas Gerais e os conselhos municipais 

de Minas Gerais também têm que trabalhar, mas não podemos colocar 

essa situação como um empecilho para não solucionar este caso dos 

convênios de Minas Gerais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que a 

Conselheira Tânia não criou um obstáculo para a solução deste 

problema emergencial. Apenas alertou aos conselheiros que a 

questão da municipalização é essencial dentro deste processo. Se 

estivesse tudo em ordem, não estaríamos passando por este problema 

emergencial. 

Vamos ouvir mais um representante desta embaixada 

mineira. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Depois me inscrevo, pois tenho uma 

sugestão com relação à carta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pois não. Com a 

palavra a Simone. 

 

SIMONE ALBUQUERQUE – Gostaria de dizer duas coisas: 



 

 

91 de 192 

91 

Primeiro, estão aqui representantes de 14 ônibus que 

estão na Esplanada, com 800 pessoas. Entregamos um abaixo-assinado 

para a Secretária, contendo aproximadamente 20.000 assinaturas. 

Estamos em uma mobilização que vem durando mais ou menos 40 dias, 

formada por um grupo de várias entidades, e coordenada pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. 

Segundo, acho que os conselheiros mais antigos do 

Conselho Nacional de Assistência Social sabem muito bem qual foi a 

postura do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 

Horizonte.  Ao contrário do que está sendo falado aqui, ele é um 

conselho que, além de se mobilizar para vir até aqui, sabendo 

exatamente o que está fazendo aqui, tem uma compreensão do que 

seja o processo de municipalização. Somos o único conselho no país 

que elaborou uma resolução encaminhada a este Conselho e à 

Secretaria de Assistência Social – espero que a Secretária tenha 

conhecimento dela. O Conselho, em uma plenária, decidiu por alguns 

critérios para que fosse feita a municipalização. Um deles foi 

inclusive um reconhecimento de parte do Governo Federal do 

município enquanto ente de Federação, pois a norma ainda em vigor 

não reconhece o município como ente da Federação no momento em que 

se tem que assinar convênios com o município. Não é uma relação de 

igual para igual. 

Outra questão colocada pelo Conselho é a disparidade 

entre os recursos alocados pelo Governo Federal e o governo 

municipal. O Governo Federal paga a metade do que paga o governo 

municipal para as creches. Vamos receber, além dos 420 convênios 

que o município já tem, outros 135, sem contar a especificidade do 

idoso e do portador de deficiência. Temos um processo discutido, 
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fizemos duas conferências municipais, as maiores do país — vários 

conselheiros aqui presentes sabem disso. Está registrado. Temos um 

debate muito consciente. Não pode ficar parecendo que o Estado não 

tem muita consciência do que está fazendo.  Não, temos muita 

consciência do que estamos fazendo. Há pouco recebemos a notícia 

de que a NOB vai ser publicada quinta ou sexta-feira. Isto é 

importante para que pensemos sobre uma municipalização de fato, 

com respeito ao poder local, que não é composto somente pela 

prefeitura, mas por várias forças.  Acho que o Conselho Nacional 

tem que fazer este reconhecimento. Inclusive toda a nossa 

documentação está aqui no Conselho Nacional. O que me parece mais 

pertinente é o seguinte: na conversa que tivemos com a Secretária 

e na que teremos com os parlamentares agora, tentamos deixar claro 

que o Conselho tem muita consciência que este impasse conjuntural 

não deve ser determinante para que possamos nos municipalizar. O 

determinante tem que ser a publicação da NOB. Isto é uma decisão 

do Conselho Municipal, e temos que discutir recursos com os 

Governos Federal e Estadual. Belo Horizonte aloca 5% do seu 

orçamento para assistência social. O Estado de Minas Gerais aloca 

0,04%. E o Governo Federal aloca 1.2%. Estas são questões que 

teremos que discutir dentro de uma concepção de municipalização. 

Estamos dispostos a vir aqui quantas vezes forem necessárias para 

poder levar adiante esta discussão. 

Acho também que é extremamente pertinente que o 

Conselho tome a questão de Minas não como de Minas mas como uma 

questão que tem a ver com a assistência social, e que reflete como 

um todo. E acho extremamente pertinente que este Conselho assuma a 



 

 

93 de 192 

93 

carta apresentada pelo Conselheiro José Carlos e a proposta que 

entregamos à Secretária. 

Era isso. Obrigada. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sei que a Secretária 

está inscrita, mas só quero complementar, pois fui indiretamente 

citada ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Desculpe, 

Conselheira, com a palavra a Secretária, pois ela está inscrita.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não estou pedindo a 

você, estou pedindo a ela que me deixe falar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concede, 

Secretária? 

  

 WANDA ENGEL ADUAN – Pois não. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA -  A Simone me citou 

indiretamente, quando mencionou os conselheiros mais antigos. 

Quero dizer que concordo com o que ela levantou a respeito da 

participação de Minas Gerais, não só na questão da 

descentralização, como desde a elaboração da Lei Orgânica da 

Assistência Social.  Minas Gerais teve um destaque muito grande. 

Evidentemente não quero desmerecer os demais Estados, mas acho que 

Minas Gerais sempre teve destaque nesta questão. Conheço o 

histórico deles e gostaria que isso fosse considerado, sem 
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desconsiderar também a questão de que eles estão lutando pela 

descentralização. 

 Muito obrigada por você ter me dado a palavra. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – É isso. Não estamos desmerecendo o 

processo. Muito pelo contrário. Apenas estamos aqui reunidos para 

analisar uma situação absolutamente emergencial e crucial. Estamos 

analisando os diferentes caminhos, que não são excludentes, e que 

podemos tomar no sentido da resolução deste impasse. Estamos em um 

impasse, impasse este que não pode ser resolvido pela simples 

vontade política.  

 A questão da descentralização foi bastante enfatizada 

até pelo processo estar muito adiantado. Hoje temos condições de 

acelerar o processo para tentar resolver mais rapidamente o 

problema, sem que isto seja um processo açodado, com conseqüências 

indesejáveis. Levando em consideração o quão adiantado está este 

processo, sugerimos que este seja o caminho a ser trilhado. 

 A segunda questão refere-se à carta. Precisamos decidir 

– de maneira estratégica - se pedimos a isenção da CND para todas 

as questões relacionadas a recursos. Eu também queria informar que 

desde o início do ano estamos utilizando o princípio do ente 

federativo. O repasse está sendo automático para os fundos. Os 

fundos vão prestar contas ao seu tribunal correspondente. E 

estamos utilizando não a figura jurídica do convênio, mas a figura 

jurídica do termo de responsabilidade, através da qual o município 

ou o Estado se compromete com a participação em um sistema de 

acompanhamento e avaliação. Esta é justamente a prerrogativa do 

ente federativo, que a Constituição colocou aí para ser utilizada, 
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e que a LOAS permite. A própria rubrica orçamentária do fundo é 

uma rubrica de transferência de fundo. Assim temos toda a base 

legal para conseguir fazer o que fizemos desde janeiro, que é o 

repasse fundo a fundo, sem a necessidade de prestação de contas 

financeiras destes recursos a nós. A prestação é feita ao tribunal 

correspondente. 

 Isto posto, acho que precisamos pensar estrategicamente 

sobre se pedimos ao Presidente que se abra mão da CND para todos 

esses repasses. Isso seria mais difícil de se conseguir num 

primeiro momento, pois corresponde a abrir mão de um controle 

sobre depósitos do INSS dos funcionários da prefeitura. Na 

verdade, a única maneira que temos para saber se o direito do 

funcionário está sendo preservado ou não é através da CND, que vai 

dizer se o recurso foi depositado. Precisamos decidir se 

solicitamos o mesmo tratamento recebido pelo Ministério da Saúde, 

que é cortar a exigência da CND para tudo, ou se solicitamos ao 

Presidente uma excepcionalidade para o caso de Minas Gerais. Isto 

é uma discussão que precisamos ter de modo a avaliar se esta luta 

para estender isso para todos os Estados não poderia ser uma luta 

posterior, mais amadurecida. E solicitaríamos algo mais provável, 

pois seria pedido em caráter de excepcionalidade, para resolver 

uma situação evidentemente emergencial. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Essa seria a posição, 

sem dúvida. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Coloco isto ao Conselho, pois a 

leitura da carta é a proposição de uma abertura ampla, geral e 
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irrestrita. Se não é isto que estamos pedindo, precisamos 

especificar melhor. Então, primeiro decidimos por qual dos dois 

caminhos vamos optar. E, depois, seja qual for o caminho, 

explicitamo-lo bem na carta para que não haja dúvidas. 

 Era isso que eu queria dizer. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que esta 

alternativa está muito bem colocada pela Secretária, pois como 

estamos em uma emergência, precisamos saber se vamos reivindicar 

pela emergência ou por uma coisa muito mais ampla que talvez seja 

muito mais difícil de ser resolvida. Este aspecto é muito 

importante. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Antes de mais nada, acho que o que 

falei gerou esta polêmica. Então quero deixar bem claro aqui qual 

é a minha posição na qualidade de conselheira do CNAS. Como 

Conselho Nacional temos que achar todas as alternativas à luz da 

LOAS e à luz de recomendar ao Estado que busque o caminho da 

concretização da descentralização. Isto é o que o Conselho 

Nacional tem por obrigação fazer. Não é a única coisa, nem tem que 

ser feita amanhã.  

 Com relação à situação estratégica, acho extremamente 

preocupante abrir esta situação. Temos que considerá-la uma 

situação emergencial para Minas Gerais, e lutar para que Minas 

Gerais resolva o seu problema, pois se colocarmos o problema de 

forma aberta, vai demorar muito para resolver, e o prejuízo para o 

Estado aumentará. Se não considerarmos que esta é uma situação 
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emergencial em Minas Gerais, temos mais de 1.000 municípios 

brasileiros que estão com a CND vencida, e aí nos perguntamos: 

seria justo resolver o problema de Minas? Como ficam esses outros 

municípios? Acho que esta é uma recomendação exclusiva para o 

Estado de Minas Gerais. Não é a única, mas buscaremos todos os 

caminhos e alternativas que possam existir para resolver este 

problema emergencial, e que, acredito, Secretária, que com a NOB e 

a busca para o ano 2000 do TAS, o nosso tão sonhado Teto da 

Assistência Social, tenhamos até mais justificativa para lutar 

para a eliminação geral da CND. Entendeu, José Carlos? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o 

Conselheiro José Carlos. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Permito-me discordar. Acho 

que deveríamos fazer a tentativa por uma situação mais aberta, já 

que ela é possível para programas como Saúde. Essas 

excepcionalidades já existem para a Saúde e para o Programa 

Comunidade Solidária, etc. Acho que deveríamos tentar uma abertura 

nesse sentido.  Mesmo porque - acho que todo o Brasil está 

acompanhando – existe uma pendência política séria entre o Governo 

de Minas Gerais e o Governo Federal. Então, acho que primeiro 

temos que pensar na questão desta pendência que está nos jornais, 

na imprensa, etc. A dificuldade seria até maior se fosse uma 

proposição específica para Minas Gerais. 

 Segundo, Secretária, acho que a senhora tem toda a 

razão. O usuário não pode ser responsabilizado por uma questão 

administrativa do Estado. Existem outras formas de se garantir e 
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fiscalizar o pagamento do INSS. O próprio INSS, se ele vai às 

nossas instituições e nos cobra, também tem meios para estar 

cobrando dos municípios e Estados, em outro plano que não seja 

aquele em que o mais prejudicado é o beneficiário. Acho que 

estamos colocando o beneficiário como uma âncora de garantia para 

que o Governo cumpra as suas obrigações com o INSS e isto não deve 

ser feito. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Isto é pedido para qualquer recurso 

federal. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Mas como houve a 

excepcionalidade para a Saúde e para o Programa Comunidade 

Solidária, e a senhora sabe que a população que atendemos é a mais 

susceptível e vulnerável de todas, seria conveniente tentar uma 

excepcionalidade para todo mundo, e que os mecanismos de controle 

desse pagamento ou dessa certidão negativa de débito fossem feitos 

por outros órgãos, não através de uma âncora ou do próprio 

beneficiário. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – O que eu levantei é que temos uma 

questão estratégica. Precisamos de uma avaliação sobre o que, 

neste momento, terá maior grau de “resolubilidade”. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – E qual é a sua opinião? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Acho que o fato de entrarmos nesta 

isenção ampla, geral e irrestrita vai causar muita oposição. Por 
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outro lado, abrir a questão para Minas Gerais e não para outros 

municípios também é muito complicado. Temos que ter clareza do 

custo-benefício das duas opções para podermos nos posicionar. 

Agora estou analisando custo-benefício de cada um. O meu maior 

desespero, podem estar certos, são os portadores de deficiências, 

que estão sem esse recurso. É isto que move o meu coração. Há o 

coração e há a razão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira 

Fátima tem a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Proponho que sigam as 

inscrições e que todos nós... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, a 

Secretária Wanda foi citada, e por isso ela tem direito à 

resposta.  

 Conselheira Fátima com a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que não vamos 

resolver hoje os problemas que vêm sendo acumulados sobre CND de 

municípios. Esta é uma discussão mais longa e que demanda um tempo 

maior.  Com o que foi colocado aqui, com  a vinda do pessoal de 

Minas, por terem ido falar com a Secretária, por toda essa 

discussão, a questão de Minas tem uma particularidade diferente, 

até porque está existindo um problema político entre o Governo de 

Minas e a Presidência da República. Só acho que é incoerente 

decidir que por isso vamos pedir a isenção para todo mundo e que 
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isto facilitaria o processo. Pelo fato de haver o problema 

político vamos pedir para todo mundo? Não penso que a solução seja 

essa. O caso de Minas, até por ter esse problema político, 

facilitaria se fosse apenas para Minas em termos emergenciais.  

Que a questão fosse emergencial para Minas e que o CNAS 

como um todo se comprometesse a discutir a questão da CND, uma vez  

ela não é solicitada no caso da Saúde e do Comunidade Solidária.  

Estive em uma reunião do Conselho Nacional de Seguridade Social, 

onde foi dito que é um benefício para o município não pedir CND. 

Eu disse que não é exatamente porque existe este problema de que o 

município pode não estar pagando os trabalhadores. Mas para isto 

acho que existe o próprio INSS e as organizações de trabalhadores 

que devem estar alertas para esta questão. Então, a minha proposta 

é a de que, apesar de haver outros municípios com problemas, nós 

resolvamos o problema de Minas, e depois nos debrucemos para 

resolver os problemas dos municípios que não têm CND. E, ao 

discutir o problema desses municípios que também não têm CND, 

definiríamos a nossa posição – excluir a CND ou abrir exceções 

para esses municípios. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira 

Rosângela com a palavra. 

 

 ROSÂNGELA  DE CARVALHO BERTOLDO – Gostaria de me 

colocar contrária à proposta da Conselheira Fátima, pois entendo o 

problema da seguinte forma: ainda que a situação e o problema de 

Minas Gerais sejam hoje uma questão que faz parte do cenário 

nacional, acho que a questão de fundo é o atendimento ao usuário 
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da assistência social, não importa que ele seja de Minas Gerais, 

do Maranhão, do Rio de Janeiro, do Amapá, etc. Deveríamos 

aproveitar a força que Minas está dando para todos neste momento, 

e pedir a excepcionalidade para todos. Se conseguirmos a 

excepcionalidade para Minas Gerais agora, não estou segura de que 

a conseguiremos para os outros no futuro.  

Portanto, sou a favor de aproveitar a força que Minas 

Gerais está colocando agora sobre o problema, e pedir a 

excepcionalidade, pois a questão de fundo não é a política pela 

qual Minas Gerais está passando neste momento, mas a questão do 

atendimento ao usuário. E o atendimento ao usuário não é diferente 

em lugar nenhum. O beneficiário não está sendo atendido em São 

Luís, em Chapadinha, ou em Belo Horizonte. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Aliás, eu gostaria de dizer para o 

Conselho que se o município de Belo Horizonte aceitar a 

municipalização, 50% do problema estará resolvido. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Muito bem. Depois 

que a Dolores falar, vamos tomar um encaminhamento sobre o 

assunto. 

 Com a palavra a ex-conselheira Dolores. 

 

 MARIA DOLORES DA CUNHA PINTO – Sim, ex-conselheira e 

Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas 

Gerais. Temos enfrentado alguns problemas com relação aos 

municípios assumirem o processo de descentralização. Neste 

sentido, considerando o caráter da excepcionalidade, enquanto 
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presidente do Conselho, acho que o Conselho Nacional tem a 

obrigação de lutar pela excepcionalidade, e também recomendar que 

os municípios assumam o processo da descentralização. Minas Gerais 

deve caminhar em direção a um processo mais amplo no sentido de 

implementar a descentralização da política de assistência social. 

O que defendo aqui, neste momento, embora se diga que isto seja 

abrir para todo mundo, é que a Comissão de Política e até a 

Comissão de Normas façam um estudo mais aprofundado no sentido de 

compreender por que se pede CND, o que é a CND e por que a 

legislação a requer, de modo a se poder fazer uma modificação na 

legislação específica. Isto é processo mais aprofundado. Sabemos 

que o problema de Minas é  focalizado, apontado. Foi somente neste 

período que ficamos inadimplentes com a CND. Antes não tínhamos 

este problema. Outro problema é que o atraso da descentralização 

dos recursos provoca a necessidade da suplementação, o que 

acumularia mais meses de atraso até se entrar com o pagamento da 

CND. Neste sentido, na condição de Presidente do Conselho 

Estadual, defendo que o usuário não fique prejudicado, e que 

adotemos uma medida de exceção no Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, temos 

aqui posições divergentes entre os Conselheiros, com vários pontos 

de vista sobre o assunto. No momento, nosso Conselho encontra-se 

desfalcado de uma série de representantes. Inclusive, noto que são 

poucos os representantes governamentais: eu mesmo, a Secretária, a 

Tânia e a Rosângela Bertoldo. 

Enfim, temos duas posições divergentes: a primeira é a 

de se fazer um pedido por uma excepcionalidade para Minas Gerais, 



 

 

103 de 192 

103 

considerando a situação emergencial. A segunda é a de simplesmente 

fazer-se uma referência a uma suspensão da CND para a área de 

assistência social. Seria uma dispensa da CND para a área social. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Não, eu discordo. A 

outra não seria simplesmente isto. Seria também a excepcionalidade 

para os outros municípios que têm um número... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ou seja, para o 

Brasil inteiro. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Sim, para os outros 

que estão na mesma situação.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então são três 

posições. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Um momento por favor, 

gostaria de esclarecer mais este ponto. Vejam bem, se a situação 

de Minas Gerais chegou ao ponto de ser uma questão nacional, 

devido inclusive a outros fatores que não podemos desconhecer, no 

Maranhão estamos enfrentando o mesmo problema. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Mas pagaram! 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO – Sim, até a semana 

passada, mas outros ainda não. O nosso problema não chegou até 

aqui, mas também estava grande. As entidades estavam cobrando. 
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Outros municípios, Fátima, estão na mesma situação ainda que isto 

não tenha chegado ao conhecimento do Conselho Nacional. Por isto 

que acho que ... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Quero falar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O problema não é de 

quorum. Estamos com 3 posições divergentes e quero fazer uma 

sugestão... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Podemos chegar a um 

acordo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Um momento, 

Conselheira. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Presidente, eu só queria ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Um momento. Estou 

querendo fazer uma sugestão. Podíamos suspender a reunião, ir para 

o almoço, negociar uma alternativa e depois aparecemos aqui com 

uma solução. Senão, vamos ficar 1 hora discutindo o assunto e não 

vamos voltar à tarde. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero dizer que 

poderíamos resolver isso agora e, inclusive, devemos resolver isto 

agora. Há vários ônibus cheios de pessoas portadoras de 

deficiências na cidade. Sabemos que isto é um problema. Dentro em 
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pouco eles terão uma reunião com os parlamentares, e temos que 

definir a posição do CNAS. Com a volta da Rosângela, somos agora 

12. É um quorum inclusive alto para as nossas reuniões.  

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos decidir o 

quê? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É uma questão muito 

importante. 

Proponho a excepcionalidade para os que têm problemas 

com a CND, para que não se penalize os usuários. Se vamos depois 

pedir o fim da CND, como se fez para o Programa Comunidade 

Solidária e Saúde, isto é uma outra questão, que temos que 

analisar em outro momento. Temos uma questão emergencial colocada 

na mesa, e a solução está sendo esperada por 11 ônibus. Isto não é 

brincadeira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Acho que temos 

graves problemas legais envolvidos na questão. O Conselho não pode 

fazer um pronunciamento que seja ilegal.  O Conselho tem que ter a 

competência para não fazer uma recomendação que qualquer fórum vai 

declarar ilegal. Isto nos colocaria numa situação indefensável. 

Vão dizer que o Conselho não sabe o que é legal e o que é ilegal. 

Se aprovarmos a dispensa do CND para todos porque a situação é 

emergencial, ... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Não é dispensa para 

todo mundo. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas o que você 

propôs foi isto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Não, não foi. É em 

caráter de excepcionalidade, Minas Gerais e alguns municípios.  

Foi o que eu entendi aqui. São pouquíssimos municípios. A maior 

parte deles, segundo a Secretária, já está com a situação 

resolvida.  

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Aí os outros vão deixar de pagar 

para chegar ... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É claro.  

 

 TÂNIA MARA GARIB – Neste país, quem faz o dever de casa 

se dá mal. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Podemos deixar claro 

na carta que é neste momento, e depois, junto com a carta, pode 

haver uma declaração do Conselho estimulando que a CND seja paga. 

O estímulo ao pagamento da CND não visa somente aos usuários, visa 

também, como disse a Conselheira, aos trabalhadores etc. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Desculpe, mas a Lei 

nº 8.212 estabelece como condição para receber recursos do Governo 

Federal a necessidade de estar em dia com a área da previdência e 

assistência. Ela estabelece que uma das condições é estar em dia 
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com estes compromissos. Isto está na Lei nº 8.212, está na LDO, 

etc. No Conselho, não podemos fazer uma manifestação ilegal. Isto 

não pode ser feito. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Ninguém está pedindo isto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se generalizarmos 

para o Brasil, fora de uma situação, estaremos fazendo uma 

manifestação de ilegalidade.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Você está aceitando a 

possibilidade só para Minas Gerais? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. Acho que temos 

que optar por pedir uma excepcionalidade emergencial para quem 

está em uma situação legal. Por exemplo, se a prefeitura de Belo 

Horizonte estiver em situação ilegal, ela não pode receber 

recursos. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Mas a prefeitura de Belo Horizonte 

não está ilegal. Ela tem CND. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então ela pode 

receber recursos. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Não, ela não pode porque não se 

municipalizou. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Aí é diferente. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Acho que está havendo o 

desvirtuamento da posição colocada aqui pela vice-presidência. 

Ninguém está pedindo ou cobrando algo ilegal. Estamos pedindo ao 

Presidente da República que busque alternativas para os repasses 

de recursos para os fundos quando houver pendência do CND do INSS, 

em caráter excepcional, na gestão estadual ou municipal, 

procedimento este já adotado para as áreas de Saúde e inclusive 

para o Programa Comunidade Solidária. Estamos solicitando estudo 

de alternativas. Com isto não estamos cometendo nenhuma 

ilegalidade. Estamos afirmando que existe uma excepcionalidade, e 

que tem de haver alguma alternativa para se resolver esta 

situação. Que ilegalidade há aqui? 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – É uma ilegalidade na medida em que 

hoje é definido por lei que, para este repasse, necessita-se da 

CND. 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Secretária, se a redação 

fosse a seguinte: “estamos solicitando que a CND não seja pedida 

para o repasse de recursos” ... 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Você poderia ler de novo? 

 

 JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – “Busca de alternativas 

para o repasse de recursos para os fundos quando houver pendência 

documental na gestão estadual ou municipal” - e aqui colocamos a 
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CND do INSS – “procedimento este já adotado para as áreas de 

Saúde, Educação, e inclusive para o Programa Comunidade Solidária. 

Entendeu? Pedimos alternativas. Não pedimos que se fira nenhum 

preceito legal. Pedimos à Presidência que busque alternativas, e 

se for o caso de haver a liberalidade de editar uma medida 

provisória, e se considerar que não é função da Secretaria de 

Estado de Assistência Social ficar cobrando CND, este é um 

problema do Presidente e  do Ministério da Fazenda. Podem 

encontrar outros mecanismos pelos quais o Governo pode acompanhar 

o pagamento do CND.  E aqui ainda buscando o seguinte: “o não 

repasse de recursos dos serviços assistenciais para os Estados que 

estão com inadimplência ou pendências documentais é injusto, 

principalmente com a população usuária dos serviços”. Quer dizer, 

o que colocamos é que o beneficiário não seja a âncora nessa 

cobrança. Não estamos fazendo nenhum pedido de ilegalidade. 

Estamos colocando o pedido em caráter excepcional. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Também não estou 

pedindo nenhuma ilegalidade. A Secretária falou sobre dois 

cenários: o primeiro seria o da CND. O outro seria passar de fundo 

para entidades. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Isto também não é permitido pela 

LOAS. Também seria um caso de excepcionalidade. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Estamos trabalhando o 

conceito de excepcionalidade. O que queremos é que esta seja uma 

excepcionalidade que sensibilize o Presidente, e o faça criar 
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condições para que essas entidades recebam os recursos durante um 

período de tempo. Não vamos colocar isto eternamente. Senão, 

estaríamos destruindo a assistência social no seu processo de 

municipalização e descentralização. É durante um período “x” de 

tempo que propomos repassar fundos diretamente para as entidades. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN – Na verdade, não se está pedindo 

nada, só um estudo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Digo que 

esta é uma das alternativas. Não estou desconsiderando a outra. 

Quero que cheguemos a um consenso. Para mim, sem dúvida nenhuma, 

esta é uma questão sobre a CND. E nem vamos chegar a nenhuma 

conclusão depois do almoço.  

Senhores, o pessoal vai ter uma reunião com os 

parlamentares às 15 horas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, estou 

em uma situação realmente difícil. Estamos diante de algumas 

imprecisões de entendimento que estão dificultando a tomada de 

decisão. Todo mundo está interessado em ajudar, mas precisamos ter 

um texto que seja aquele que possamos aprovar sem dificuldade. 

Queria que vocês fizessem propostas de encaminhamento para 

votarmos aqui. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Veja bem, Presidente, estou 

assistindo a este impasse e gostaria de fazer uma pergunta ao José 

Carlos. Que tipo de contribuição, com respeito a este documento, 
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ele quer do Conselho? Seria um apoio ou o quê?  Vejo que esta 

outra questão sobre isenção do CND não é algo que devemos votar 

aqui e agora. O que temos que votar agora é a posição do Conselho 

com respeito à carta que o pessoal de Minas está enviando ao 

Presidente da República. A questão da isenção do CND para os 

programas ... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é o pessoal de 

Minas, Conselheiro. A proposta do José Carlos é que nós enviemos 

esta carta ao Presidente da República. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Você quer que o Conselho a 

envie ou quer um apoio para a carta? 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Quero que ela seja uma 

carta do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esta é uma questão 

muito mais ampla do que uma simples concordância com os termos da 

carta. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – No início, eu imaginei que 

seria uma concordância do Conselho com a carta, mas já que é o 

Conselho que tem que mandar a carta, sugiro que o senhor, 

Presidente, encaminhe a carta, e que esta outra questão seja 

deixada para depois. Não é possível decidir sobre isto aqui e 

agora. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não sei o que cada 

um dos conselheiros pensa. Podíamos perguntar a cada um dos 

conselheiros se acham que devemos deliberar sobre isto agora ou 

trabalhar um pouco mais a minuta da carta para deliberar logo em 

seguida, no início da tarde. Esta é a minha dúvida.  

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Vamos ouvir os 

conselheiros? 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Eu gostaria de encaminhar, 

Gilson, uma solicitação para a votação deste texto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esse texto que você 

propôs. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – Este texto que eu propus 

não. Este texto que foi acordado com a Secretária. O que estou 

dizendo aqui é que gostaria de pedir à Presidência que 

encaminhasse uma votação agora sobre o texto que compusemos, que 

oferecemos, e ao qual incorporamos aquelas questões que a 

Secretária Wanda colocou, como um documento para a Presidência da 

República como uma solicitação. E quero dizer, primeiro, que não 

existe nenhuma ilegalidade na solicitação. Segundo, esta é uma 

busca de alternativas que podem ser jurídicas, administrativas, 

políticas, e a própria Presidência da República é que vai decidir 

sobre isto. Não estamos ferindo nenhuma legislação com relação a 

isto. Estamos agindo no interesse da população beneficiária. Não 

existe nenhum aspecto na carta que seja corporativo, segmentário, 
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ilegal, etc. Esta é uma carta que expõe uma situação e pede ao 

Presidente que busque alternativas. Quais alternativas serão 

oferecidas, isto é decisão dele Presidente, não nossa. 

Então, gostaria que o senhor colocasse isto em votação. 

Eu já li a carta três vezes. Todos têm um entendimento da carta. 

Ela é uma carta de excepcionalidade para esta situação documental, 

contingenciada neste momento. O que será feito dependerá da 

vontade política da Presidência da República. Nós não temos 

nenhuma possibilidade de influenciar sobre a questão da 

legislação, Gilson. Estamos fazendo uma solicitação. Queria que 

votássemos isto. Mesmo que fosse para rechaçar, e dizer “não”. 

Neste caso, pego minhas coisas e vou embora. 

 

WANDA ENGEL ADUAN –  O Conselheiro há de concordar que 

uma carta sobre a qual o Conselho terá que deliberar é uma coisa 

que talvez tenha que ser lida 4, 5 ou 6 vezes. 

 

JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – A senhora quer que eu a 

leia outra vez? 

WANDA ENGEL ADUAN – Não. Só quero dizer que é 

absolutamente fundamental que tenhamos bastante conhecimento sobre 

aquilo que está na carta, pois em uma primeira leitura, e quando 

não temos nem uma cópia escrita da carta, é difícil apreender. 

Então, não basta uma primeira leitura, pois será uma decisão de 

Conselho,  e é preciso uma análise desta questão,  para  votarmos. 

Eu, no caso, não estarei votando na condição de Secretária, mas 

como Conselheira. Saber exatamente o que está escrito é 

fundamental.  
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JOSÉ CARLOS CALDEIRA LASSI – E a senhora gostaria que 

eu lesse a carta novamente? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não.  O que a 

Secretária quer dizer é que seria importante termos um texto 

datilografado com a proposta da carta, e que todos, de posse da 

carta, pudessem aperfeiçoá-la e revisá-la para ficarmos 

tranqüilos. 

Faço a seguinte proposta: que a carta seja 

datilografada e que possamos examiná-la na primeira hora após o 

almoço. É impossível aprovar um documento cheio de entrelinhas, 

fica complicado. No primeiro horário da tarde aprovaremos a carta.  

Vamos suspender a reunião para que a carta seja 

datilografada. 

Está suspensa a sessão. 
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            PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Boa-tarde, 

Conselheiros.   

 Vamos dar início aos trabalhos da tarde, retomando o 

tema que tínhamos em pauta pela manhã:  a problemática mineira, 

que acabou se transformando em coisa mais ampla, cobrindo o Brasil 

inteiro. 

 Passo a palavra ao Conselheiro José Carlos, para 

apresentação do documento final. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Depois da nossa 

“tempestade cerebral” tivemos a oportunidade de refazer o 

documento, e agregar as contribuições aqui colocadas, elaborando o 

documento que passo a ler. 

O Conselho Nacional De Assistência Social 

Considerando: 

- Os esforços que vêm sendo desenvolvidos pelo governo 

federal, através de seus órgãos, para recomposição dos recursos do 

Fundo Nacional de Assistência Social; 

- que a suplementação orçamentária divulgada pelo 

governo federal irá garantir a série histórica de recursos aos 

programas da Assistência Social; 

- a necessidade de reconhecimento da dívida da União 

com as prestadoras de serviço referente ao mês de dezembro de 1998 

e a conseqüente suplementação dos recursos orçamentários, o mais 

rápido possível; 

- a existência de municípios e Estados que estão com 

pendência documental - CND do INSS —, não atendendo aos critérios 

para repasse; 
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- a situação de excepcionalidade do Estado de Minas 

Gerais, conforme relatado por comissão de representantes daquele 

Estado a este Conselho, em reunião ordinária dia 14/4/99; 

- o grande número de usuários da Assistência Social que 

poderão ser penalizados com o não repasse dos recursos aos fundos 

de assistência social, 

Recomenda: 

1. Ao Governo Federal, a busca de alternativas que 

viabilizem o repasse dos recursos aos fundos de assistência 

social, em caráter de excepcionalidade, para Estados e Municípios 

que não atendem aos critérios de repasse, como vem acontecendo com 

a área da Saúde e com o Programa Comunidade Solidária. 

2. Aos municípios, a concretização do processo de 

municipalização da Assistência Social e a regularização de suas 

pendências, necessária ao recebimento de recursos do FNAS, o mais 

urgente possível. 

3. Aos conselhos, o acompanhamento do processo de 

descentralização. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu gostaria que 

acrescentasse,  no item 3 das recomendações, após “acompanhamento” 

a “a fiscalização” do processo de descentralização. 

 Acompanhamento é muito light e nós somos órgãos 

fiscalizadores.  Assim, ficaria acompanhamento e fiscalização. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Conversamos com a 

Secretária a respeito do assunto e ela deixou o voto dela pela 

aprovação com a Fátima. 



 

 

117 de 192 

117 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu não falei 

sobre fiscalização, porque na hora não me lembrei, mas creio que 

não haverá o menor problema. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Gostaríamos que o 

Conselho, por meio da Presidência, encaminhasse ao Presidente 

Fernando Henrique Cardoso cópia deste documento, bem como 

encaminhar cópia aos conselhos municipais e estaduais, porque é 

recomendações para eles. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A quem seria 

enviado? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Ao Presidente da 

República e aos conselhos estaduais, que farão chegar aos 

conselhos municipais. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Ficou 

acompanhamento e fiscalização? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ficou. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Encaminhar também à 

Frente Suprapartidária de Assistência Social e ao Ministro. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que era uma carta 

ao Presidente da República se transformou em quê? 
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 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Em recomendação do 

Conselho à Presidência da República. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Em uma carta de 

recomendação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Será uma carta.   

 Algum Conselheiro deseja se pronunciar sobre esse 

texto?  (Pausa.) 

 Está em votação o texto apresentado pelo Vice-

Presidente José Carlos. 

 Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovado. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - A exposição da 

Comissão de Financiamento ainda não terminou. 

 Vou terminar os informes da Comissão de Financiamento 

comunicando que eles se encontram na pasta que foi entregue ontem.  

Eu queria que complementassem com o material distribuído hoje pela 

manhã, recortes do jornal Folha de S.Paulo  que dizem:   “Fernando 

Henrique devolve apenas 1,2% à área social” e “Governo pagará de 

juros um terço do PIB”, e o Panorama Orçamentário do Fundo 

Nacional de Assistência Social. 

 Na reunião de ontem, eu teria meia hora para expor o 

tema e mais meia hora para debate.  Eu falei 15 minutos e não pude 

terminar minha exposição. 
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 A Tânia disse para eu falar isso, e creio que deve ser 

falado mesmo:  que nas próximas reuniões tenhamos cuidado.  

Primeiro, mudou a programação e não me avisaram.  Para mim, minha 

palestra seria às 14 horas e não às 15.  Eu sei que quando vem uma 

personalidade, mesmo que ela seja do CNAS, sempre vão arrumar um 

jeito de dizer que ela vem naquele horário porque só tem aquele.  

Eu disse que a parte de financiamento ia ficar imprensada, como de 

fato ficou.  Não houve tempo para completar a exposição, somente 

fiz a primeira parte.  Na segunda parte, eu queria destacar alguns 

problemas que considero extremamente graves, como, por exemplo, a 

renda mínima e o problema dos 116 milhões do orçamento de 1999 

para a renda mínima.  Esse dinheiro ainda não foi gasto, está 

zerado.  O Conselho deve pedir que alguém da área da Educação  — 

parece que o representante da Educação está aí — venha 

imediatamente aqui discutir o que é o Programa de Renda Mínima, 

porque ele está no Fundo Nacional de Assistência Social.  A Sônia 

deveria ter trazido essa explicação, mas ainda não a trouxe.  No 

Fundo consta o Programa de Renda Mínima e eu não sei o que é.  Se 

alguém me perguntar, vou dizer que cabe ao MEC executar.  E como 

ficará a nossa fiscalização?  Se o dinheiro está aqui, temos de 

acompanhar a execução orçamentária.  Ele está zerado.  Por que 

ainda não começou?  Essas são questões extremamente importantes.  

Como a Secretária falou — e eu concordo com ela, e este é o 

discurso da sociedade civil há muito tempo — o orçamento não é 

apenas números.  Por trás dos números há pessoas.  Se há esse 

Programa de Renda Mínima, é porque há pessoas por trás dele. 

 Outro ponto importante refere-se ao pagamento da dívida 

externa.  No artigo que eu mencionei, o repórter faz uma 
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comparação:  “o governo pode até mesmo taxar os velhinhos 

aposentados, mas isso, além de injusto, é só simbólico, porque o 

grosso do problema está nos juros”.  Ele faz uma análise mostrando 

que não adianta pressionar para que haja menos recursos para a 

Assistência Social e para as políticas públicas, porque isso não 

vai diminuir nenhum gasto, considerando a sangria com relação à 

dívida pública. 

 Por fim, um último documento:  o panorama orçamentário 

do Fundo Nacional de Assistência Social, que eu tirei do SIAF e 

mostra os gastos feitos e o que está zerado. 

 Como sempre dizemos, todas as emendas parlamentares 

estão zeradas.  Isto é, as emendas parlamentares, principalmente 

quando são individuais, não são consideradas, então fazem parte do 

orçamento apenas para engrossá-lo, mas, na verdade, elas não são 

realizas. 

 Vários programas estão zerados, e outros estão zerados 

porque têm pouquíssimo financiamento, como é o caso da geração de 

renda e ações sociais comunitárias, que têm apenas 11 milhões e 23 

milhões respectivamente.  Vale a mesma pergunta:  por que estão 

zerados? 

 Observa-se nesse documento que entre o autógrafo — o 

que foi votado —  e o autorizado há uma fonte condicionada de 200 

e poucos milhões.  Então, é preciso saber quando esse recurso será 

colocado no Fundo.   

 Há um pequeno contingenciamento de 4 milhões, 802 mil.  

Ele é pequeno, mas haviam dito que não haveria nenhum 

condicionamento.  É pena que ninguém da SAS esteja aqui para 

explicar esse contingenciamento.   
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 Ficam essas questões como suplementação da minha fala 

de ontem. 

 Eu iria também, na reunião de ontem, perguntar se esse 

dinheiro seria suficiente ou não para as demandas, faria algumas 

propostas, o que ficará para uma próxima oportunidade. 

 O companheiro Leovane, da Comissão, gostaria também de 

falar. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO - No pronunciamento da Secretária 

feito no dia 12, que está no Jornal de Brasília, ela diz que 

existem hoje 33 programas espalhados em cinco ministérios.  Como 

na composição deste Conselho temos vários ministérios, ela deve 

estar se referindo aos que se fazem presentes aqui. 

 Eu gostaria que os ministérios membros deste Conselho 

fizessem o esforço de nos trazer algumas informações precisas 

sobre como está sendo encaminhada essa integração.  A Fátima citou 

o exemplo do renda mínima.  Como esse programa está acontecendo, 

não está ou por que não está. 

 Uma vez que é o Governo que detém o poder de executar a 

Política  — nós formulamos, mas quem executa de fato, quem 

gestiona é o Governo —, que tenhamos as informações precisas.  Que 

os ministérios apresentem ao Conselho a forma como estão 

trabalhando junto à Secretaria de Estado de Assistência Social.  

Senão, ficamos fazendo orçamento e pensando políticas juntos, mas 

não sabemos em que nível os outros ministérios colaboram.  Por 

exemplo, o que o Ministério do Trabalho está fazendo em relação à 

erradicação do trabalho infantil?  É importante que venha de forma 

clara essa informação para nós, para que saibamos se o recurso que 
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está sendo aplicado é suficiente.  Os Estados citados aqui 

realmente estão precisando desses recursos?   

 Ontem, falávamos sobre o orçamento do ano que vem.  

Como vamos fazer o orçamento do ano que vem, se não temos clara a 

demanda que chega dos Estados e municípios para poder elaborar um 

orçamento mais verdadeiro?   

 Como disse a Secretária, podemos até estar maximizando 

recursos.  Como eles são parcos, com três ou quatro ministério 

atuando no mesmo sentido pode não estar havendo uma integração. 

 Eu pediria que os membros do governo trouxessem os 

dados, para ver se realmente há integração em relação ao recurso 

público e também se estão de acordo com a legislação.  Estamos 

discutindo o Terceiro Setor e a filantropia, mas não sabemos como 

essa discussão se dá entre os ministérios, para ver quem está se 

beneficiando com a lei ou não.  Precisamos saber até para 

contribuir para o processo como um todo. 

 Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício a esses 

ministérios, pedindo as membros governamentais que tragam essas 

informações, para não ficarmos como mero coadjuvantes, ouvindo e 

não dando uma contribuição concreta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Complementando o 

que eu falei, aconteceu comigo e queria que não acontecesse com 

outro conselheiro, por ser extremamente desgastante.  Eu tive 15 

minutos para a exposição.  A Dra. Wanda, que se manifestou depois 

de mim — e ela não teve nenhuma responsabilidade nisso, porque é 

questão da organização do encontro —, falou 30 minutos sobre o 

financiamento.  Quem iria falar sobre financiamento era eu, e 
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falei 15 minutos.  Ela falou 30 minutos, e respondeu a questões 

que tinha ouvido na minha exposição e mais outras coisas.  Depois 

ela falou uma hora sobre a questão da assistência, que era para 

ser falado em 30 minutos.  Evidentemente que, depois de duas 

horas, as pessoas não estavam mais ligadas.  Foram feitas duas 

perguntas para mim, e foram respondidas por outras pessoas que 

estavam na Mesa. 

 Acho isso extremamente desgastante e uma falta de 

respeito.  Eu fiquei preparando material até as 3 horas da manhã.  

Fui ao Congresso pegar documentos, fiz contas, para depois ter 15 

minutos para exposição e não haver debate.  Isso desgasta e nos 

desimobiliza.  A mim não, porque no outro dia eu me mobilizo com 

rapidez.  Então, é preciso evitar esse tipo de coisa.  Sei que a 

senhora secretária é a senhora secretária, mas eu sou Fátima, da 

Conferência Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, 

entidade de respeito entre os trabalhadores. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos considerar 

esse tópico de pauta superado, ou tem mais alguém que queira falar 

sobre isso? 

 Com a palavra a Conselheira Rosângela. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Eu gostaria de me 

pronunciar com relação ao programa de erradicação do trabalho 

infantil, e concordo com as preocupações da Comissão de 

Financiamento. 

 No ano passado, no segundo semestre, no Estado do 

Maranhão, participamos de uma reunião com o Ministério da Educação 
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e Cultura, reunião coordenada pela Demec, na qualidade de órgão 

parceiro de acompanhamento e execução desse programa no Estado.  

Lembro que eu estava nessa reunião e fizemos um grande esforço, 

mobilizamos os municípios, os já considerados como participantes 

da primeira etapa do programa ainda a ser implantado em 1998, e 

mobilizamos os prefeitos no sentido de que estivessem 

disponibilizando as equipes técnicas para elaboração dos planos de 

trabalho.  Nessa reunião, que eu considerei um minitreinamento, 

porque estávamos sendo colocados a par do programa, foi dito que 

os recursos do programa de renda mínima estavam todos assegurados.  

Colaboramos na condição de parceiros, as prefeituras encaminharam 

seus planos de trabalho.  Depois disso, nunca mais fomos 

convidados para participar de reuniões.  Sabemos que as Demecs 

foram extintas nos Estados, e elas eram o órgão responsável pela 

condução desse programa nos Estados.  Finalmente, não sabemos como 

isso ficou.  É uma situação delicada, pertinente, tem a ver 

conosco, na condição de Conselho Nacional.   

 O colega do Ministério da Educação fez parte da equipe 

que nos deu esse treinamento, e não soubemos de mais nada.  Eu me 

solidarizo, portanto, com a comissão, pois eu também gostaria de 

saber como está esse programa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Andrade. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - No ano passado, o programa 

de renda mínima previa a inclusão de 682 municípios, no país 

inteiro, sendo que na realidade o Ministério recebeu, até 31 de 
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dezembro, exatamente 158 projetos.  Destes 158 projetos, após 

criteriosa análise, em função das normas previstas no manual, 

nenhum dos municípios atendeu rigorosamente às prescrições.  São 

normas simples de serem atendidas, mas a maioria não atendeu a 

elaboração do projeto propriamente dito; muitos municípios não 

mandaram a CND, e este é documento indispensável para liberação de 

recursos federais.  Por esta razão, todos os processos voltaram 

com exigências, e pedimos que, após o cumprimento delas, eles 

retornassem.  Hoje, exatamente 14 de abril de 1999, estamos 

desenvolvendo uma ação programada pelo Ministro para distribuir a 

equipe, composta por 4 ou 5 pessoas, por todo o Brasil, para 

resgatar esses projetos, porque até o presente momento nenhum 

chegou ao Ministério da Educação. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu queria colocar a experiência do 

meu Estado, o Mato Grosso do Sul.  A Sônia esteve lá há 15 dias, 

reuniu-se com as secretárias de educação dos municípios e com a 

Secretária de Estado de Assistência Social, já elaborando a 

proposta do programa para os municípios que se enquadram nos 

critérios estabelecidos para o programa de renda mínima.  Talvez, 

por ser a equipe pequena, como você falou, esteja mais lento esse 

processo. 

 Acho que vale a recomendação a vocês, que nos Estados 

que vocês forem, por mais que o programa seja administrado pelo 

Ministério da Educação, por questão até de respeito com a fonte do 

recurso, os conselhos estaduais de assistência social sejam 

comunicados sobre essa situação, já que não será o gestor de 
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Assistência Social que vai gerir o recurso. Entretanto, o conselho 

tem obrigação de controlar a execução do recurso. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Com a extinção das Demecs, 

hoje em dia o Ministério da Educação não tem nenhum braço nos 

Estados.  Estamos nos valendo das parcerias, que estão sendo muito 

valiosas, através da Undime, da Associação de Prefeitos, dos 

agentes comunitários de saúde, dos conselhos de Assistência 

Social.  Esse é um grupo de parceiros que estamos formando para 

divulgar para os municípios o nosso programa.  Estamos tendo uma 

dificuldade muito grande e estamos direcionando o trabalho por 

meio dessas parcerias, para resgatar, em primeiro lugar, os 

projetos que chegaram no ano passado e não foram atendidos, 

depois, imediatamente, os projetos referentes aos municípios 

contemplados este ano.   

 Chegou a oportunidade de dar os esclarecimentos 

reivindicados pelos dois colegas, e para quem desconhecia o 

programa.  A Prof. Sônia é a coordenadora do programa.  Eu não 

estou mais no programa, estou apenas desviado, para dar um auxílio 

a ela, em função de a equipe ser muito reduzida. Vou transmitir a 

ela o anseio de todos em conhecer mais o programa e talvez ela 

possa fazer uma exposição mais detalhada. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu gostaria, ou 

melhor, creio que o Conselho gostará. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Atendendo a 

reivindicação do Conselheiro Leovane, das Conselheiras Rosângela e 
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Fátima, poderíamos pedir à Conselheira Sônia que em uma próxima 

reunião  — e poderíamos pautar isso — nos trouxesse informações 

mais detalhadas sobre o programa de renda mínima.  Quero deixar 

claro aos Conselheiros, que já sabem disso, que quando um programa 

está iniciando em um ano, a implantação é mais lenta.  Há toda uma 

burocracia que precisa ser implantada. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu gostaria que fossem incluídas 

duas perguntas, para serem respondidas na próxima reunião.  A 

primeira:  que prazo os senhores estão dando para os municípios 

que estão nos padrões, que atendem aos critérios, se habilitarem 

ao programa.  Segunda:  estes não se habilitando, qual o critério 

que está sendo pensado pelo MEC para utilizar o saldo dos 

recursos?  Sabemos que as capitais do país foram excluídas do 

programa, porque muitas vezes as capitais superam o limite.  Um 

dos critérios do programa de renda mínima é ter renda per capita 

inferior à média do Estado, e as capitais normalmente superam 

isso. Mas é nas capitais que estão os maiores bolsões de pobreza 

dos Estados.  Pergunto se o MEC está pensando em um prazo para 

habilitar os programas.  No caso de sobra de recursos, se haveria 

alternativa para que o saldo de recursos fosse para os bolsões de 

pobreza das capitais brasileiras. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se o conselheiro 

tiver algum esclarecimento a respeito da questão, particularmente 

no que se refere à média da renda dos Estados, que parece que no 
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caso da cidade dual brasileira, que é normalmente a capital, com a 

periferia pobre e o centro rico, seria interessante. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO -  De fato, a única capital 

que o programa atinge é Boa Vista.  Por quê?  Porque ele é baseado 

no sistema de renda per capita.  A família daquele  município que 

tiver renda familiar per capita inferior à da média do Estado, 

será beneficiada pelo programa. 

 Em relação ao prazo, pela portaria assinada pelo 

Ministro, até em função de reivindicação dos municípios, que 

tinham dificuldade em fazer o cadastramento das famílias e reunir 

a documentação, foi dado o prazo até 15 de junho.  Agora, nada 

impede que o município que hoje tenha preparado seu plano de 

trabalho o entregue.  tanto que estamos abertos para receber desde 

o dia 2 de janeiro deste ano.  O município que hoje apresentar seu 

programa, a partir desta semana terá, com certeza, seu convênio 

assinado. 

 Sobre as sobras de recursos, achamos que não vão 

existir, até pelos motivos que discutimos aqui: os 320 milhões 

previstos no ano passado, se transformaram hoje em 100 milhões e 

alguma coisa.  Caso os municípios contemplados para 1998 e 1999 

não atinjam esse montante, já estamos prevendo, na legislação, que 

os municípios do ano 2000 sejam antecipados.  Dificilmente, então, 

acontecerá sobra de recursos. 

 Com isso, creio que fica respondida a questão referente 

a prazo. 



 

 

129 de 192 

129 

 Quanto a das capitais, pode ser que eu não tenha 

respondido objetivamente, porque possivelmente não vá acontecer de 

a média das famílias estar de acordo com os critérios. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos marcando 

para a próxima reunião exposição da Conselheira Sônia sobre o 

programa de renda mínima. 

 A Conselheira Rosângela tem a palavra. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - O colega falou nas 

interlocuções nos Estados, em função da extinção das Demecs.  Eu 

acho que, neste caso, os conselhos estaduais e municipais são 

fundamentais, indispensáveis na fiscalização e nesse 

acompanhamento.  Agora, é preciso ter um órgão interlocutor para 

fazer essa mobilização dos municípios, para receber os planos de 

trabalho e tudo o mais.  Não sei se uma definição mais precisa do 

conjunto dos parceiros não daria para ver qual seria o responsável 

por essa mobilização, pelo recebimento da documentação, para 

agilizar esse processo, em razão da extinção das Demecs.   Isso 

está muito confuso. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Está confuso.  Temos nos 

valido da boa vontade de cada instituição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa será uma 

questão a mais para a Conselheira Sônia abordar. 

 Então, está em discussão e aprovação o item 1 da pauta, 

Ata da reunião, que ficou para ser deliberado agora à tarde. 
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 Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 O próximo item da pauta é o nº 6:  Informe da 

Secretaria Executiva, com o julgamento de dois processos.  Um 

deles será relatado pelo Presidente, que está presidindo a 

reunião, e outro a ser relatado pela Conselheira Dora. 

 Para eu poder realizar o trabalho de Conselheiro 

relator, peço ao Vice-Presidente que assuma a presidência dos 

trabalhos. 

 Passo a presidência ao Conselheiro José Carlos e peço a 

palavra para apresentar meu voto ao processo que analisei. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Palavra 

concedida. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Fui brindado pela Secretaria 

Executiva com o primeiro processo resultado de denúncias 

apresentadas a este Conselho pela Receita Federal.  Outros 

processos vieram ao Conselho. 

 Nosso rito está ligado ao Decreto nº 2.536, e é o 

primeiro processo que chegou ao Conselho, resultado da denúncia da 

Receita Federal. 

 Tomei o cuidado de examinar a representação da Receita 

a nós enviada e comuniquei à entidade, que está aqui presente, por 

dois de seus representantes  — o advogado, constituído procurador 

pela entidade, Dr. Geraldo Liboreiro, e o Padre Benjamim Pinho, 

que tem procuração para responder pela entidade perante o Conselho 
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Nacional de Assistência Social.  Enviamos carta à Receita Federal, 

comunicando que na reunião de hoje faríamos essa apreciação. 

 Eu vou ler o documento que preparei, relativo a esse 

assunto. 

 A sociedade envolvida é a Sociedade de Educação e 

Assistência Social, com sede em Belo Horizonte. 

 Neste volume temos a representação da Receita Federal.  

Neste outro, a defesa da entidade.  E aqui temos dois processos da 

entidade junto ao CNAS.   

 Seria totalmente impossível ler toda essa documentação, 

por isso vou ler o que escrevi a respeito. 

 Voto do Conselheiro Relator sobre o cancelamento de 

certificado de entidade de fins filantrópicos concedido pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social à Sociedade de Educação e 

Assistência Social, em sede de representação fiscal promovida pela 

Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos 

termos do Decreto nº 2.536/98. 

 A presença do advogado da entidade se deve ao fato de 

que no julgamento deste processo pode ser feita sustentação oral 

tanto da defesa quanto da Receita, se aqui estivesse presente, a 

respeito dos dois ângulos do julgamento que vamos proceder. 

 Eu consulto a Sociedade de Educação e Assistência 

Social se deseja exercer essa prerrogativa de sustentação oral no 

presente momento.  (Pausa.) 

 Dr. Geraldo, o senhor poderia se sentar conosco. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, não sabemos 

qual o assunto que ele vai defender.  Não sabemos do que se trata. 
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 GILSON ASSIS DAYRELL - É uma representação fiscal, 

promovida pela Receita Federal que, examinando os documentos da 

entidade, chegou à conclusão de que a entidade, nos anos de 1994 a 

1997, não faz jus à renovação do certificado de entidade de fins 

filantrópicos.  Esse processo administrativo fiscal da Receita foi 

aberto em Juiz de Fora, contra a entidade. 

 A entidade foi objeto desse processo para cobrança da 

COFINS, imposto que a Receita administra.  Investigando a 

documentação da entidade, chegaram à conclusão de que ela não faz 

jus a essa isenção no período de 1994 a 1997.  Do ponto de vista 

da Receita, não faria jus ao certificado, e pede o cancelamento 

dele, conforme eu li na ementa do meu voto.   

 A entidade apresentou defesa ao CNAS e meu voto se 

refere exatamente a esse conjunto de documentos que veio a nossas 

mãos, em função da representação fiscal. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Presidente, eu ainda 

não entendi quais seriam os fatos.  A Receita teria ido fazer uma 

fiscalização para ver se ela faria jus à COFINS.  Ao se deparar 

com a quantidade, deve ter percebido algum fato que ensejou esse 

processo. 

 Eu acho que é isso que a Conselheira Dora gostaria de 

saber, assim como eu.  Acho importante elucidar bem, para que os 

Conselheiros possam entender qual o verdadeiro teor da denúncia. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Na primeira parte do meu voto, 

faço um resumo de toda essa papelada que temos. 
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 Eu vou ler essa parte e passo depois a palavra à 

defesa. 

 As preliminares do meu voto são as que seguem. 

 A Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora - MG, 

nos termos do §2° do Art. 7° do Decreto 2.536/98, encaminhou ao 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social 

REPRESENTAÇÃO FISCAL contra a SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 17.211.202/0001-85, com sede na 

Av. do Contorno, 7.919, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A Representação Fiscal resultou de trabalho de 

auditoria fiscal que teve início em uma das filiais da Sociedade 

de Educação e Assistência Social, denominada Colégio dos Jesuítas, 

CNPJ 17.211.202/0001-76, em Juiz de Fora - MG, e acabou 

estendendo-se a toda a Sociedade, com a lavratura de Auto de 

Infração relativo à Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, que seria devida no período de 

01/04/92 a 28/02/98, comunicando que, em tese, no Processo 

Administrativo Fiscal de número 10640.002790/98-18, fica 

demonstrado que no período de 1994 a 1997 a entidade não cumpriu 

um dos requisitos condicionantes para a concessão/renovação do 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF pelo CNAS, 

qual seja, o disposto no inciso IV do artigo 2° do Decreto nº 

752/93, vigente no período fiscalizado, que assim estabelece: 

"Art. 2° - Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins 

Filantrópicos a entidade beneficente de assistência social que 

demonstre, cumulativamente: 

................................................. IV - 

aplicar anualmente pelo menos vinte por cento da 
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receita bruta proveniente da venda de serviços e de 

bens não integrantes do ativo imobilizado, bem como das 

contribuições operacionais, em gratuidade, cujo 

montante nunca será inferior à isenção de contribuições 

previdenciárias usufruída”. 

 

A fiscalização e autuação promovidas pela Receita 

Federal está  baseada na Lei nº 2.354/54 e na Lei Complementar nº 

70/91.  A primeira é uma lei que confere competência à Receita a 

fazer esse tipo de auditoria.  A segunda lei, a complementar, 

trata da contribuição para o financiamento da seguridade social, a 

COFINS.  Essas duas leis permitiram essa iniciativa da Delegacia 

da Receita em Juiz de Fora.  

A fiscalização e autuação, conforme esclarece, 

objetivou garantir a constituição do crédito tributário da COFINS, 

para elidir a hipótese de sua decadência, ficando, entretanto, sua 

exigibilidade pendente de deliberação do CNAS acerca do 

cancelamento do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 

concedido à matriz da entidade autuada (grifo nosso). 

Ou seja, preocupada com o crédito da COFINS, a Receita, 

para não perder prazo, senão o crédito decairia, fez a auditoria 

fiscal na entidade.  Mas se deparou com o fato de que ela era 

entidade filantrópica, portadora de certificado do Conselho, que a 

eximia de recolhimento das contribuições sociais. 

Nos termos do art. 7°, §2°, II, do Decreto nº 2.536/98, 

o CNAS notificou a entidade em 4/3/99 e concedeu-lhe o prazo 

regulamentar de 30 dias para apresentação de defesa e produção de 

provas, encaminhando-lhe o inteiro teor da referida Representação. 
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A Sociedade de Educação e Assistência Social, em 

31/3/99, encaminhou sua defesa, requerendo sua juntada aos autos 

do processo, devendo o CNAS deliberar acerca do cancelamento do 

CEFF até a primeira sessão seguinte à apresentação do voto do 

relator, não cabendo pedido de reconsideração, conforme art. 7°, 

§2°, V, do Decreto nº 2.536/98. 

Se não decidirmos hoje, temos o prazo até a próxima 

reunião, para deliberar a respeito do assunto. 

Espero que com esse resumo os Conselheiros tenham tido 

oportunidade de entender. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Conselheiro, só queria 

saber se ele teve o primeiro certificado renovado. 

 

GILSON ASSIS DAYREL - Vou continuar, então, a leitura. 

Regularidade da entidade perante o CNAS. 

A Sociedade de Educação e Assistência Social encontra-

se devidamente registrada no CNAS, conforme Processo nº 58636/53-

30, deferido em 18/9/53 tendo sido recadastrada em 4/3/97, sendo 

portadora do Atestado de Registro correspondente, publicado no DOU 

de 11/3/97 — portanto, tem o registro, e ele foi publicado em 

11/3/97. 

Além disso, é portadora do Certificado de Entidade de 

Fins Filantrópicos desde 13/2/70, tendo solicitado sua renovação 

em 25/11/94, através do Processo nº 28984.018689/94-48, deferido 

pela Resolução n° 218, de 17/12/97, publicada no DOU de 23/12/97, 

sendo o período de validade do CEFF de 1/1/95 a 31/12/97.  
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Ou seja, demos um certificado no final do ano de 1997, 

mais precisamente, em 23 de dezembro, que valia só até o dia 31 de 

dezembro de 1997. 

Encontra-se no CNAS o pedido de renovação do CEFF da 

entidade para o período de 1/1/1998 a 31/12/2000, através do 

Processo n° 44006.002932/97-81, sem decisão. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Conselheiro, desculpe, 

mas a minha conta difere um pouco da conta do Conselho.  Eu fico 

um pouco indecisa com isso.  Ela renovou 91, 92 e 93 nesse 

primeiro processo? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Não, o certificado que demos 

renovou o período de 91, 92 e 93.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - E onde está o período de 94, 

95 e 96? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Acabei de ler:  está sem 

decisão.   

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - O período de 96.  Mas não 

entra 1997? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Não entra 1997. 

Deixem-me continuar lendo, porque eu explico tudo isso. 

A continuação é exatamente para esclarecer essas 

questões. E eu proponho um tipo de deliberação do CNAS a respeito 
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desse processo.  Na realidade, é exatamente o que temos aqui.  

Temos um período examinado, 91, 92 e 93, e não examinamos 94, 95 e 

96, nem poderíamos examinar 97, porque seria um pedido mais à 

frente.  Está aguardando, portanto, a segunda renovação. 

 

PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - O senhor não 

disse que de 95 a 97 foi concedido o certificado? 

 

GILSON ASSIS DAYREL - Quando concede o certificado, dá 

para o período de validade de 1.1.95 a 31.12.97, significando que 

examinou os três anos anteriores. A validade é dada para os três 

anos à frente, mas examina três anos atrás.  Toda vez que se 

renova, é assim que se faz:  examina os três anos anteriores e dá 

para os três próximos anos. 

 

PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Então, foi o 

exame, não foi a concessão de 1995 a 1997. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - É dado o certificado deferido 

para o período de 95 a 97.  Esse tipo de confusão muita gente faz 

aqui no Conselho. 

Quando se dá o certificado para os três anos seguintes, 

foi examinado o período de três anos para trás. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - A questão da validade 

do certificado é relevante para o relatório da Receita? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - É isso o que vou ainda explicar. 
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Eu teria de continuar  lendo para que vocês 

entendessem. 

O nosso Secretário-Executivo acha que neste ponto, como 

eu vou entrar nas propostas do que devemos deliberar, poderíamos 

conceder a palavra à entidade, para que faça sua sustentação oral. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Ou prestar 

esclarecimentos. 

 

PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Como o senhor 

concluiu a primeira parte, passo a palavra ao advogado da parte. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu pediria um esclarecimento.   

Qual o fato exato que a Receita constatou?  Foi em 

relação às bolsas? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Foi a gratuidade.  Os 20%.  O 

percentual não atendido. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Não atende os 20%. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Exatamente. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Por que não atende?  

Ela aponta ou fala de maneira genérica? 

Para que o Conselheiro entenda o processo, acho 

importante que se diga exatamente o que a Receita está 



 

 

139 de 192 

139 

denunciando, até porque o advogado fará sua defesa em razão disso.  

Se não for assim, não posso dar um juízo de valor. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Continuarei então a leitura.  

Deliberação do CNAS em face da Representação Fiscal da 

Receita Federal.  

A Representação Fiscal da Receita Federal refere-se ao 

período de 1994 a 1997, no qual a entidade não teria cumprido um 

dos requisitos condicionantes para a concessão/renovação do 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos pelo CNAS, qual 

seja, o disposto no inciso IV do artigo 2° do Decreto nº 752/93, 

ou seja, refere-se a período em que a entidade não teve ainda os 

seus demonstrativos contábeis analisados pelo CNAS, conforme 

Processo nº 44006.002932/97-81, que se encontra sem decisão. 

 Ou seja, a Receita está questionando um período que nós 

ainda não analisamos:  1994 a 1997. 

A primeira observação, portanto, é que não estão sendo 

considerados pela Receita Federal períodos  anteriores a 1994, já 

examinados pelo CNAS quando da renovação do CEFF da entidade, em 

23/12/97, cuja validade não foi questionada — porque ela não 

examinou períodos anteriores, portanto o certificado que 

concedemos está válido.  Já concedemos o certificado, mas a 

Receita não considerou esse período anterior a 1994. 

A segunda observação, a título de esclarecimento, é que 

o CNAS, no momento, não irá examinar, conforme legislação em 

vigor, os demonstrativos contábeis de 1997, pois eles fazem parte 

de um novo período, que será examinado somente a partir do ano 

2001, caso a entidade obtenha a renovação do CEFF para o período 
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de 1/1/1998 a 31/12/2000, solicitada através do Processo n° 

44006.002932/97-81 ao CNAS e peça sua renovação até 31/12/2000. 

Não devemos examinar o ano de 1997, porque examinamos a 

cada três anos.  Portanto, só vamos analisar 97, 98 e 99 quando a 

entidade, em 2000, pedir a renovação de seu certificado. 

Vejam como a colocação da Receita tem em vista 

objetivos específicos, e invadiu a nossa área de deliberação, sem 

nenhuma consulta a nós encaminhada. 

Cabe, então, examinar os argumentos apresentados pelo 

Auditor Fiscal da Receita Federal, Dr. Eduardo Batista de 

Oliveira, e pelo advogado de defesa da entidade, Dr. Geraldo 

Eustáquio Castro Liboreiro, relativos aos demonstrativos contábeis 

dos anos 94, 95 e 96, quando a entidade não teria cumprido um dos 

requisitos condicionantes para os fins de renovação do CEFF e 

apresentar, em seguida, o voto do relator. 

Observem: a  Receita pede o cancelamento do 

certificado.  Meu voto, assim, é relativo ao cancelamento, porque 

é o que a Receita pede. 

Entretanto, eu fui obrigado a examinar o período 94, 95 

e 96, porque o certificado que ela tem é o anterior e não o 

relativo ao período em que a Receita questionou problemas de 

gratuidade, examinando a situação da sociedade, a propósito da 

contribuição da COFINS. 

Os argumentos da Receita Federal e os contra-argumentos 

da entidade. 

A Sociedade de Educação e Assistência Social apresentou 

os demonstrativos contábeis relativos ao período 94/96, os quais 
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integram a Representação Fiscal da Receita Federal e, a partir dos 

dados fornecidos, a Receita questionou o seguinte: 

a) "não considerou em seus cálculos parte de sua 

receita proveniente de venda de bens e serviços, camuflando-os no 

Demonstrativo de Resultado de Exercício que é encaminhado ao 

CNAS/MPAS sob o título de Outras Receitas (as quais englobam, na 

verdade, ..., as Receitas de Operações Comerciais e Industriais - 

portanto, derivadas de vendas de bens e/ou serviços, base de 

cálculo do percentual mínimo exigido de 20%,..." - essa é a 

argumentação da Receita. 

b) “computou, como aplicações em gratuidade, valores 

cujos atos jurídicos respectivos (concessão de bolsas de estudos e 

doações feitas a pessoas físicas e jurídicas) não correspondem às 

exatas condições previstas no citado dispositivo regulamentar 

(Decreto nº 752/93), além de impróprios à conotação 

filantrópica,...” 

Ou seja, indica que algumas bolsas e doações feitas 

pela entidade não são propriamente aceitáveis do ponto de vista de 

entidade filantrópica.   

Dois questionamentos básicos fez a Receita. 

A Receita Federal menciona as bolsas concedidas a 

diversos destinatários, em função de acordos sindicais e 

resultantes de indicações da Prefeitura de Belo Horizonte e as 

exclui do cálculo da gratuidade, por argüir que se caracterizam 

como salário indireto de professores dos Colégios da entidade e, 

de outra parte, por decorrerem de condição resolutiva em contrato 

com a Prefeitura de Belo Horizonte. 
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A prefeitura concedeu à entidade um terreno em Belo 

Horizonte, em troca de fornecimento de bolsas para pessoas 

carentes que ela indicasse. 

A entidade, em resposta, além de apresentar lista de 

alunos bolsistas que não são filhos de professores dos seus 

Colégios, argumentou que “é irrelevante a distinção feita pelo 

agente fiscalizador quanto à qualidade e à quantidade das bolsas 

de estudos concedidas", em linha com o entendimento do CNAS/MPAS, 

uma vez que a legislação não faz qualquer distinção para esse fim 

específico. 

Nossa legislação não diz se a bolsa tem de ser 

concedida a “A”, “B” ou “C”.  Essa a primeira contestação feita 

pela defesa da entidade. 

O Auditor Fiscal glosou, também, o montante de doações 

feitas a pessoas físicas e jurídicas, ao argumento de que tais 

doações não têm amparo no Decreto nº 752/93, não conferindo à 

entidade o direito de somar tais quantias doadas aos valores dos 

serviços gratuitos e efetivamente prestados, para efeito de 

apuração do percentual mínimo de 20%. 

A Receita questionou a qualidade e a quantidade de 

bolsas e doações feitas pela entidade, que não poderiam ser 

incluídas na gratuidade. 

A entidade fornece, como contra-argumento, os seus 

objetivos estatutários, que incluem a assistência social, em todas 

as suas modalidades, apresentando declaração, em sua defesa, 

quanto a transferências de numerário para a Província, para a 

formação de professores, sacerdotes e jovens que manifestem real 

vocação para a vida religiosa e para o sacerdócio, e cuja 
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preparação envolve vultosas somas de dinheiro com a alimentação, 

moradia, vestuário, material didático e transporte (ver 

Declaração, em anexo, apresentada pela entidade, com transferência 

de recursos para diversas finalidades, para manutenção da formação 

de seus alunos em seminários). 

O conceito de Província, numa instituição religiosa, 

mereceu dissertação por parte da defesa, esclarecendo sobre a sede 

da entidade em Belo Horizonte e sobre a área de abrangência, que 

compreende todo o território nacional, particularmente os Estados 

de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Distrito 

Federal. 

Ou seja, os recursos foram transferidos para a 

Província, para manutenção de suas atividades. 

Todas as demais argüições da Receita Federal foram 

comentadas pela defesa da Sociedade de Educação e Assistência 

Social, especialmente a terceirização de alguns serviços pela 

entidade, tese já acatada pelo CNAS em recente julgamento do 

processo do Hospital Astrogildo de Azevedo, do Rio Grande do Sul, 

cabendo finalmente uma análise dos quadros apresentados para o 

período 94/96, tanto pela Representação Fiscal quanto pela 

entidade, ao CNAS, no seu pedido de renovação do CEFF (ver anexo). 

No meu modo de entender, esses quadros é que contém a 

síntese do questionamento da Receita. 

A Receita preparou um quadro para os anos 94, 95 e 96, 

questionando os percentuais de gratuidade e glosando uma série de 

itens.  A entidade apresentou ao CNAS, para os períodos de 94, 95 

e 96, os seus relatórios, com as demonstrações.  São estes os 

quadros analisados. 
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Com a análise desses quadros, eu digo o que segue. 

Excluídas as glosas praticadas pela Receita Federal nos 

anos de 95 e 96, pelos argumentos aqui apresentados — foram glosas 

que atingem o entendimento do CNAS, contrário ao da Receita —, 

tanto sobre bolsas de estudo quanto sobre doações a pessoas 

físicas e jurídicas, e consideradas as receitas brutas 

provenientes de vendas de bens e serviços, bem como das 

contribuições operacionais, tanto sob a ótica da Receita Federal, 

na Representação Fiscal, quanto pelos quadros demonstrativos 

apresentados pela entidade ao CNAS, os percentuais de gratuidade 

nesses anos são, respectivamente, de 22,7% e 23,6%, pelos números 

da Receita, e 22,9% e 23,6%, pelos números apresentados pela 

entidade ao CNAS, indicando a aplicação em gratuidade exigida pelo 

Decreto 752/93. 

Restaria examinar o ano de 1994 em que, pelos números 

da Receita Federal, excluídas as glosas praticadas e consideradas 

as receitas brutas provenientes de vendas de bens e serviços, bem 

como das contribuições operacionais, são 

computados 17.9% em gratuidade e, pelos números apresentados ao 

CNAS, 20,3%, com a observação de que a receita bruta é a mesma nos 

dois demonstrativos, variando apenas o cálculo do montante em 

gratuidade em cada caso. 

 Existe uma diferença de R$ 219.577,78 em gratuidade nos 

dois demonstrativos que, no demonstrativo apresentado ao CNAS, a 

entidade afirma que se deveu a doações efetuadas à Vila Fátima, 

centro no qual são realizados encontros e reuniões de formação dos 

seus alunos e professores. 
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 Até aqui, a análise que eu fiz do período 94, 95 e 96.  

Pelos números da Receita, os quantitativos de receita da entidade 

são os mesmos apresentados ao CNAS e à Receita Federal, no entanto 

há uma pequena divergência entre a inclusão que a Receita glosou, 

por causa das transferências, que a Receita não aceitou, para a 

Província.  Há uma divergência de números:  17,9 para 20,3, apenas 

no ano de 1994. 

 A seguir viria o meu voto. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Alguma 

dúvida?  (Pausa.) 

 Passo a palavra ao Dr. Geraldo. 

 

 GERALDO EUSTÁQUIO CASTRO LIBOREIRO - Sr. Presidente, 

Srs. Conselheiros, dada a exigüidade de tempo que a defesa tem 

para apresentar seus argumentos, vou sintetizá-los ao ponto 

crucial da matéria, muito bem relatada pelo Prof. Gilson. 

 Nossa defesa foi muito exaustiva.  Elaboramos 54 

laudas, dissecando o assunto relativo à gratuidade.  Portanto, vou 

resumir a defesa. 

 A Constituição Federal, no art. 195, § 7º, outorga 

imunidade às instituições de educação e assistência social que 

operam em todo o território nacional. 

 A lei civil define o que é uma instituição de educação 

e de assistência social.  E, ao fazê-lo, atribui essa competência 

ao estatuto social de cada entidade, de cada instituição.  A 

Sociedade de Educação e Assistência Social, sociedade impugnante 

neste processo, juntou na sua defesa o seu estatuto e nele 
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aparecem, no art. 3º, bem claras as atividades de educação e de 

assistência que a sociedade presta nas regiões em que ela atua, 

especificamente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Distrito Federal. 

 A Constituição Federal, por sua vez, ao conceder a 

imunidade, no art. 195, § 7º, deixa à lei complementar a 

competência para regulamentar o que seja imunidade.  E o Congresso 

Nacional ainda não elaborou a lei complementar versando sobre essa 

matéria.  No entanto, o mesmo Congresso Nacional editou uma lei 

ordinária, Lei nº 8.122, em cujo art. 55 estão relatadas as 

condições para que uma sociedade seja considerada de educação e 

assistência social e, portanto, faça jus à imunidade 

constitucional. 

 Admitindo-se que na falta da lei complementar a lei 

ordinária possa suprir a lacuna, vamos examinar se a Sociedade de 

Educação e Assistência Social se adapta a essas exigências. 

 Está dito no art. 55 da referida lei, que a sociedade 

precisa, entre outras coisas, ter o certificado de entidade de 

fins filantrópicos, concedido por este colendo Conselho, e a 

sociedade tem, conforme mencionou o Dr. Gilson. 

 O estatuto da sociedade diz e demonstra que ela é uma 

instituição de educação e de assistência social, e lá estão 

definidas, no art. 3º,  quais as suas atividades, que se amoldam 

ao art. 55 da Lei nº 8.122. 

 Superada essa fase, temos o Decreto nº 752/93, que 

regulamenta a aplicação dessa lei na sua parte prática — e aqui a 

sociedade se permite fazer um comentário.  Esse decreto não pode 

extrapolar o âmbito da lei.  O decreto existe para esclarecer, 
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para permitir que o contribuinte cumpra a lei.  Portanto, o 

decreto não pode criar direito novo, não pode extinguir direito 

existente;  não pode criar obrigação nova, não pode extinguir 

obrigação existente. 

 Conquanto o decreto tenha feito isso, ao delimitar a 

gratuidade, ao dizer que a Sociedade de Educação e Assistência 

Social deve conceder pelo menos 20% da sua receita, a título de 

bolsas, conquanto a Sociedade, data venia, considere isso 

inconstitucional, ainda assim demonstra ter cumprido essa parte.  

A dúvida está na interpretação equivocada, mais uma vez, data 

venia, da Receita Federal, porque ela excluiu das aplicações em 

gratuidade bolsas concedidas pela instituição a alunos, filhos de 

professores de outros colégios que não os mantidos pela sociedade.  

Ela excluiu da gratuidade bolsas concedidas aos alunos carentes, 

indicados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao 

entendimento de que essas bolsas fazem parte ou fariam parte de 

uma condição resolutiva decorrente da doação do terreno feita em 

1950.  Lá se diz que a Sociedade deveria dar bolsas aos alunos 

indicados pela prefeitura.  Nesse ponto, a Sociedade pede a 

atenção dos Srs. Conselheiros, porque o Decreto nº 752, sobre o 

qual se baseou o fiscal da Receita Federal, não faz ressalva à 

concessão de bolsa, ele não diz que a bolsa tem de ser concedida 

para “A”, “B” ou “C”, diz que devem ser concedidos 20% de bolsas, 

e a Sociedade demonstrou  — e a demonstração está nos autos — que 

concedeu 20,4% em 1994, 31,72% em 1975, e 36,69, em 1996, e em 

1997, embora não seja objeto da análise do eminente relator, 

34,15%.  Portanto, a dificuldade de entendimento da Receita 
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Federal foi que ela excluiu bolsas que não poderiam, em hipótese 

alguma, ser excluídas. 

 De outro lado, na receita, ela disse que a Sociedade  — 

e aí usou um termo pesado —, camuflou resultados.  Essa é uma 

acusação injusta, e lamento que não esteja presente o 

representante da Receita Federal, porque não há camuflagem alguma, 

estão no balanço contábil da sociedade os números.  Apenas a 

Sociedade entende, porque está no estatuto social, que suas 

receitas provenientes de exploração de gráficas e livrarias não 

compõem a base de incidência tributária, portanto não há 

camuflagem nos números, apenas uma interpretação diferente daquela 

dada pela Receita. 

 Juntamos aos autos, já estavam os demonstrativos da 

Sociedade nos períodos indicados, e reorganizamos esses 

demonstrativos, após o levantamento da Receita, e estamos 

demonstrando que ela cumpriu e ultrapassou o percentual mínimo de 

20% exigido no Decreto nº 752, que trata da matéria. 

 Mencionou o Dr. Gilson, em seu relatório, utilizando o 

levantamento da Receita Federal, que apenas no ano de 1994 há uma 

diferença de 490 mil reais, que a Receita glosou, e a Sociedade 

explicou na sua defesa, e enfatiza de público, que são recursos 

despendidos em um centro de formação dos estudantes, dos 

seminaristas, dos padres que compõem a Sociedade.  Isso está 

estritamente dentro do objetivo da Sociedade:  a formação dos 

jovens com vocação para o sacerdócio.  Ora, se esses jovens 

seminaristas estão sendo mantidos pela Sociedade integralmente, 

com moradia, vestuário, alimentação, transporte, livros, educação 

completa, enfim, e se esse centro de formação visa a cursos de 
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aperfeiçoamento, de integração no estudo a que estão submetidos,  

esses recursos estão dentro da finalidade de educação da entidade. 

 Finalmente, a transferência de recursos entre as 

entidades, entre as unidades que compõem a Província.  A 

Província, como foi dito na defesa, é uma região geográfica que 

engloba vários Estados, nos quais a Sociedade tem 

estabelecimentos, estabelecimentos estes todos atuando no estrito 

cumprimento do seu estatuto social, que faz jus à imunidade 

constitucional.  Tanto a transferência de “A” para “B” como de “B” 

para “C”, ou de “A” para “C” é apenas para atender às demandas 

financeiras de uma sociedade que se dedica à educação e à 

assistência social. 

 Estou à disposição dos senhores para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

 Agradeço a atenção de todos. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Muito 

obrigado. 

 Algum Conselheiro deseja se manifestar?  (Pausa.) 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sobre a aplicação da receita, 

sobre a cobrança do COFINS, é com base na última lei?  Eles 

aplicaram agora nessa nova edição? 

 Eu tenho a lei aqui e as entidades nem precisam ser 

filantrópicas, basta ser sem fins lucrativos que elas são isentas. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Exatamente isso que a Receita 

questionou.   
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 Se apresenta o certificado, está isento.  Por isso que 

eles constituíram o crédito, mas ficaram na dependência da 

exigibilidade desse crédito ao cancelamento do certificado. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A alínea “b” diz assim:  as 

associações e outras entidades em fins lucrativas.  A alínea “c” 

diz:  entidades beneficentes de assistência social, que atendam às 

exigências previstas em lei. 

 Além dessa, tem a alínea “d”:  associações e outras 

entidades sem fins lucrativos.  

 E  qual o exercício que a Receita questionou? (Pausa.) 

 Não tem razão.  Eu acho que eles não sabiam. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Vamos passar 

ao voto do Conselheiro relator. 

  

 GILSON ASSIS DAYRELL - O voto será lido agora.   

Voto do Relator 

Após analisar a Representação Fiscal encaminhada ao 

Conselho Nacional de Assistência Social pela Delegacia da Receita 

Federal em Juiz de Fora - MG, e examinar a defesa tempestivamente 

oferecida pela Sociedade de Educação e Assistência Social, voto 

pelo não cancelamento do Certificado de Entidade de Fins 

Filantrópicos concedido à Sociedade de Educação e Assistência 

Social, e opino pela sua renovação para o período de 1/1/1998 a 

31/12/2000, com a justificativa de que atendeu integralmente ao 

disposto no inciso IV do art. 2º do Decreto nº 752/93, vigente no 

período fiscalizado pela Receita Federal e analisado pelo Relator 
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da Representação Fiscal ao CNAS, com a observação de que a decisão 

do CNAS, após comunicada àquela Delegacia, não exime a entidade de 

apresentar defesa no Processo Administrativo Fiscal aberto contra 

ela pela Receita Federal. 

Aqui eu faço essa menção, embora seja óbvia, porque a 

entidade poderia se prejudicar, achando, por exemplo, que uma 

impugnação dessa representação no Conselho pudesse, eventualmente, 

eximi-la dessa defesa no processo administrativo. 

Eu também gostaria de esclarecer que estou opinando 

pela renovação, uma vez que não sou equipe de análise do CNAS, 

porque fui obrigado a examinar os anos 94, 95 e 96, sem o que eu 

não poderia votar pelo não cancelamento do certificado à entidade. 

Era só isso, Sr. Presidente. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Antes que os 

Conselheiros possam proceder à votação, acompanhando ou não o voto 

do relator, eu queria propor o seguinte:  como me sinto 

absolutamente insegura com relação às denúncias apresentadas pela 

Receita Federal, eu gostaria de conclamar o Plenário do Conselho a 

me acompanhar na transformação do meu voto em diligência ao INSS, 

a fim de esclarecer vários quesitos, como a composição da receita, 

base de apuração para os 20% da gratuidade, porque entendo que 

essa é uma das questões mais graves do ponto de vista da receita 

previdenciária. 

  Portanto, eu pediria que o voto deste Plenário fosse 

no sentido em transformar em diligência ao INSS, para que 

retornasse com esclarecimentos com relação à denúncia feita pela 

Receita Federal. 
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PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Alguma outra 

manifestação?  (Pausa.) 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO  - E o próprio conselho 

municipal de Assistência Social não poderia receber uma 

fiscalização? 

 

PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Eu acho que a 

instância decisória do certificado de fins filantrópicos é aqui.  

Aqui é que deve ser julgado, o voto deve ser dado aqui. 

A fiscalização de regularidade é outra coisa.  O que 

estamos discutindo é uma representação da Receita Federal, junto 

ao CNAS, para cassação do certificado de entidade de fins 

filantrópico.   

O fórum é aqui. 

A primeira posição que temos é a do voto elaborado pelo 

Conselheiro relator da matéria. 

A segunda, da Conselheira Ângela, do Ministério da 

Previdência, no sentido de que fizéssemos chegar ao INSS alguns 

questionamentos com relação aos critérios da imunidade dos 20% de 

gratuidade. 

Pergunto aos Srs. Conselheiros se existiria outra 

questão a ser colocada.   

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sobre o prazo que foi 

apresentado, teria algum prazo? 
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 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Poderemos 

resolver agora, com a votação, ou ainda teríamos um mês, até a 

próxima reunião, para fazer a votação definitiva. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não, eu falo do prazo para a 

instituição apresentar defesa. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Ela já 

apresentou.   

 O voto levou em consideração toda argumentação da 

defesa, e optou por manter o certificado de fins filantrópicos 

para a instituição. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Eu gostaria de emitir um ponto 

de vista. 

 Temos aqui uma representação de fato, como colocado 

pelo Presidente, dirigida ao CNAS.  Temos de tomar uma decisão a 

respeito dessa representação, que pode ter vários caminhos, 

evidentemente. 

 Eu gostaria de dizer que o CNAS realmente está colocado 

em questão do ponto de vista do exame que ele deve fazer dos 

relatórios da entidade.  Essa é competência do CNAS.  O CNAS é que 

tem de examinar essa concessão.   

 Eu não estou sugerindo nem dizendo que devemos renovar 

o certificado da entidade.  A equipe da análise do CNAS é que tem 

de se pronunciar, fazer um relatório e encaminhar à presidência, 

para ser decidido.  O CNAS, após um exame como esse, pode, 

eventualmente, tomar uma decisão com base em um trabalho interno, 
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porque o que está sendo questionado é o relatório apresentado pela 

entidade, que fala em gratuidade, fala em critérios etc. 

 Sobre que foi dito pelo Dr. José Carlos, que realmente 

é uma responsabilidade do CNAS, não tenho dúvida nenhuma.  Agora, 

cada Conselheiro pode tomar a decisão que achar mais adequada. 

 Pessoalmente, acho que quem está sendo colocado em 

questão é o CNAS.  Nós é que temos de nos pronunciar. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Neste caso, 

eu não sei se não entendi bem o seu voto, o seu voto é pessoal no 

sentido de que não cancele o certificado. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Não cancele.  A Receita pede 

para cancelar. 

 Como eu tive de examinar os anos de 94, 95 e 96, para 

dizer que não deve ser cancelado, estou também opinando pela 

renovação, porque eu vi que os percentuais atenderam. 

 Se o CNAS que a equipe de análise deve referendar essa 

análise, é outra coisa.  Se é o INSS que vai referendar a análise, 

é outra coisa completamente diferente. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O INSS vai prestar 

esclarecimentos.  É diferente!  Nós estamos na mesma estrutura do 

Ministério. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Seria a diligência que você está 

propondo. 
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 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Não 

poderíamos nos posicionar no sentido de remeter à Comissão de 

Análise e ela, nesse intervalo de um mês que temos até a próxima 

reunião, se articular com o INSS para ter a diligência.   Seria 

possível? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - A única coisa que eu queria 

dizer é que os Conselheiros têm a prerrogativa de assinar e votar 

a concessão ou não do certificado de fins filantrópicos.   

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - O que temos 

feito sempre. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - A Comissão de Análise pode 

até assinar junto com o Conselheiro, se for o caso.  Mas o 

Conselheiro tem até maiores condições que a equipe de análise. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Eu passo a 

palavra ao nosso Secretário-Executivo, que já tem experiência 

nesses casos. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Esse processo tem um aspecto 

interessante, que é o seguinte:  a Receita Federal está pedindo 

para cancelar um certificado que a entidade não tem, pois o 

certificado dela só tinha validade até 1997.  Então, não se pode 

cancelar nada, porque ela está sem certificado. 
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 O Dr. Gilson, como Conselheiro relator, teve de 

examinar aquele período que é analisado pelo CNAS para dar ou não 

o certificado. 

 Então, o que tem de ser decidido pelo Conselho é, 

primeiro, se acata o voto do relator ou o encaminhamento da 

Conselheira Ângela de pedir ao INSS que verifique esses dados para 

efeito de uma possível concessão.  A discussão é cassa ou não 

cassa?  

 O que a Receita Federal levantou está parado.  Na fase 

seguinte, o processo vai ser submetido à equipe de análise que, se 

achar conveniente, consulta o INSS para fazer uma verificação para 

dar ou não o certificado.  O que está sendo discutido é um só 

assunto:  cancelar ou não cancelar. 

 Se o Conselho achar que não tem entendimento suficiente 

para dar essa decisão, terá de baixar em diligência, conforme 

propôs a Conselheiro Ângela. 

 É decidir uma coisa ou outra:  ou vai em diligência ou 

não cancela. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Eu só queria saber o seguinte:  

a Receita Federal está pedindo para cancelar um certificado que 

não existe.  Então, não podemos cancelar nada, porque não existe 

nada. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Então, o julgamento é 

nulo. 
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 MARCOS MAIA JÚNIOR - O certificado só era válido até 

1997. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Então, não podemos cancelar 

nada, porque não existe nada. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Repito:  o julgamento é 

nulo.  Para que está havendo julgamento?  Não precisa de decisão.  

Se o certificado não existe... 

 Até o voto do relator é para não cancelar.  É melhor 

dizer que não existe. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - A sugestão de validar o 

certificado foi minha.  Vejam bem, se o conselheiro é competente 

regimentalmente para receber um processo e analisar, se ele 

analisou os dados oferecidos pela entidade, que são os números que 

o CNAS usa para qualquer entidade, ela apresenta o relatório, 

aceita-se ou não e delibera.  Se ele examinou tudo e está 

submetendo ao Plenário, primeiro, porque acha que não deve 

cancelar e, segundo, deve ser concedido, se o Plenário avalizar 

esse voto, estamos automaticamente renovando o certificado.  

Então, não tem sentido depois a comissão de análise fazer uma 

resolução para vir ao Plenário para darmos novamente a renovação. 

 Se o Plenário do Conselho, acatando o voto do relator, 

partindo do princípio que ele examinou os números daquele processo 

que estava aguardando decisão, que as informações da Receita não 

foram suficientemente integrais para que o cancelamento seja 

feito, ele tem que em primeiro lugar propor a renovação e, 
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propondo a renovação, não cancelar.  O Conselho daria uma 

deliberação para ter efeito válido.  Senão, é como você falou:  se 

não tem validade, vai cancelar o quê?   O relator teve de analisar 

os números, porque o período não tinha ainda sido analisado.  Até 

1994, a Receita não questionou, e era o período que a instituição 

tinha o certificado.  Como o período que está sendo questionado 

não tinha sido analisado, ele teve de analisar.  Se ele está 

analisando e propondo ao Colegiado, este deve deliberar.  Se 

deliberar pela renovação, também vai acatar  o não cancelamento.  

Se não deliberar, achando que não há elementos suficientes, tem de 

baixar em diligência. 

 Tem de decidir uma coisa ou outra. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Essa é a decisão mais 

acertada, até porque o Conselheiro Gilson fez a análise dos 

números, só que este não é um processo normal, não é de rotina, 

pois ele já vem carregado de uma denúncia da Receita Federal.  E 

isso tem um peso diferente para nós.  Portanto, peço a diligência 

no sentido de que se tenha mais subsídios, que irão nos ajudar a 

decidir com maior conforto e tranqüilidade, até para não sermos 

injustos com a própria entidade, tampouco ser injusto com os 

órgãos fiscais. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Com a palavra 

a Rosângela. 
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 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - No começo, o Gilson disse que 

poderíamos tomar a decisão na próxima reunião.  Essa diligência 

poderia ser feita nestes próximos 30 dias? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Se baixar em diligência, esse 

prazo não precisa ser cumprido.  Este é o prazo para o processo 

seguir o curso normal.  Se for baixado em diligência, interrompeu 

o processo.  Quando voltar da diligência, terá de ter nova 

análise, porque aí devem vir fatos novos. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Sou, então, favorável à 

diligência. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) - Vamos colocar 

a matéria em votação. 

 A votação será nominal e os Conselheiros ou votam com o 

relator ou com a proposta de diligência. 

 Como votam os Conselheiros? 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA -  Pela diligência. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Voto pelo não cancelamento. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Acompanho o voto da 

Conselheira Ângela. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Como suplente da 

Conselheira Sônia, meu voto é com o relator. 
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 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Ausente. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Ausente. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Ausente. 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO - Acompanho o voto do relator. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Acompanho o voto da Ângela. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Acompanho o voto do relator. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Acompanho o voto do 

relator. 

 

 EDUARDO LUIZ BARBOSA - Ausente. 

 

 CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Ausente. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Com o relator. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Voto com a 

Ângela. 

 

 NAIR MARIA DE JESUS GOULART - Com a Ângela. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO - Com a Ângela. 
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 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Na ausência do titular, 

voto com o Relator.  

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Na ausência do titular, 

César Viana, e como não entendi bem o processo, voto pela 

diligência. 

 

 PRESIDENTE (José Carlos Lassi Caldeira) -  Votaram 14 

Conselheiros.  Vou anunciar o resultado:  7 votos a favor do 

relator e 7 votos a favor da diligência. 

 Em caso de empate, o presidente tem o direito ao voto 

de minerva, por isso vota pela aprovação do voto do relator.   

 Assim o resultado é 8 votos a favor do relator e 7 pela 

diligência. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Retornando à pauta, 

informo que pedimos a presença da Consultora Indira, para nos dar 

explicações a respeito da citação aos diversos Conselheiros pela 

Justiça Federal. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu pediria 

para relatar meu processo antes, por causa do quorum. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a 

Conselheira Dora, para dar seu voto no processo que examinou. 
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 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Processo nº 

44006.001038/97-11. 

Interessado:  Instituto de desenvolvimento Cultural - 

IDC - Porto Alegre - RS 

 Parecer: 

O  Instituto de Desenvolvimento Cultural-IDC, com sede 

na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador 

do CGC n° 92.773.506/000l-51, solicitou concessão do Certificado 

de Entidade de Fins Filantrópicos-CEFF, pelo processo n.° 

44006.001038 /97-11, em 23 de abril de 1997. 

Através da Resolução n.° 156, de 29 de setembro de 

1997, teve seu pedido indeferido. Em 22 de janeiro de 1998, 

solicitou a reconsideração do referido parecer que, analisado pela 

Comissão Técnica do CNAS, manteve o indeferimento por entender que 

a entidade tinha cunho eminentemente cultural, não contemplando o 

público-alvo da assistência social, conforme prevê a Lei n.° 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, LOAS - Lei Orgânica da 

Assistência Social, publicado através da Resolução n.° 87, de 19 

de junho de 1998. 

Na 52ª Reunião Plenária do CNAS, de 21 de julho de 

1998, solicitei vista do referido processo, objeto da Resolução 

n.° 87, de l9 de junho de 1998, publicada no Diário Oficial da 

União de 24 de junho de 1998. 

No mês de novembro de 1998, estive pessoalmente 

visitando a sede própria da entidade, localizada na Rua Vicente da 

Fontoura 1.578, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul. Informo que as despesas de viagem correram exclusivamente por 

minha conta. 
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A entidade foi fundada em 4 de outubro de 1962, sob a 

denominação de “Instituto Social Cristão de Reforma de 

Estruturas”(INSCRE), atualmente denominada “Instituto de 

Desenvolvimento Cultural” - IDC. 

No art. 2° de seu estatuto informa também de maneira 

clara a sua atuação na área da educação, o que não foi objeto de 

apreciação da equipe técnica do CNAS, tendo em vista o doc. de 

fls. 42 — verso - datado de 12 de maio de 1997, que baixou o 

processo em diligência, solicitando além de outros documentos a 

alteração de alguns artigos de seu estatuto. 

Além da constatação in loco das suas atividades 

educacionais, anexo a este farto material comprobatório da sua 

atuação na área, o que também já havia sido informado no seu 

pedido inicial, fls. 19 à 40, e reiterado no pedido de 

reconsideração. 

A entidade é portadora dos seguintes títulos: 

- Atestado de Registro no CNAS, obtido em 10 de julho 

de 1963, e recadastrada através da Resolução n° 30 /96; 

- Utilidade Pública Municipal, Lei n° 7.907, de 5 de 

dezembro de 1996; 

- Utilidade Pública Estadual, Decreto n° 14.205, de 4 

de outubro de 1962; 

-  Utilidade Pública Federal - em 20 de maio de 1998; 

- Certidão de registro definitivo n° 100040, atualizada 

(l0 novembro de 1998) pela Secretaria do Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social, informando que a sua principal finalidade é a 

educacional. 

Voto: 
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Assim sendo, opino, em grau de reexame, desde que 

atenda aos demais requisitos da legislação e resoluções 

pertinentes, no sentido de que seja concedido o Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos-CEFF ao Instituto de 

Desenvolvimento Cultural - IDC, que realiza um trabalho relevante 

para a nação na formação educacional, intelectual, política e 

espiritual dos homens da sociedade humana, capacitando-os para o 

desempenho de suas tarefas não apenas no mercado do trabalho, mas 

principalmente para serem mais e melhor, no âmbito da sua família 

e na comunidade onde vive. 

Este é o meu voto, Sr. Presidente, o qual submeto a 

apreciação dos meus pares. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão o voto 

da Conselheira Dora, sobre o processo que pediu vista. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu gostaria de um 

esclarecimento.  Trata-se de um cancelamento? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Não.  É uma entidade que 

pediu a expedição do certificado de fins filantrópicos.  Foi 

indeferida uma primeira vez e ela entrou com pedido de 

reconsideração, foi novamente indeferido, porque disseram que ela 

era de cunho eminentemente cultural.  Estou defendendo que ela é 

de cunho educacional e não eminentemente cultural. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ela possui estabelecimentos? 
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 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Tem.  Eu visitei a sede e 

constatei que se trata de uma entidade antiga.  Inclusive o último 

documento que mencionei é uma certidão da Secretaria do Trabalho e 

Cidadania e Assistência Social dizendo que a principal finalidade 

dela é a educacional. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Nesse sentido, seria 

habilitação para o trabalho? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Ela não tem ensino de 

primeiro e segundo grau, tem pós-graduação e oficina de trabalho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão o voto 

da Conselheira. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Presidente, muitas vezes 

chegamos para votar, e ouvimos o assunto pela primeira vez.  

Tentamos pegar, digamos, o fio da meada. Quando estamos ouvindo a 

leitura de pareceres, tentamos entender o que há no contexto.  O 

relator explica, mas não se entende bem o contexto. Eu queria 

fazer a seguinte sugestão:  se fosse possível, antes de começar a 

discutir o processo, que o Conselheiro lesse a relatoria e o voto, 

para termos uma noção a respeito da matéria. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Boa idéia, 

Conselheiro.  Meu voto, inclusive, estava preparado há 2 dias.  Eu 

poderia tê-lo distribuído para todos os Conselheiros terem lido, 

visto o processo e feito suas reflexões.  Infelizmente, estamos 
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iniciando esse rito do Decreto nº 2.536, por isso ainda está muito 

verde para nós.  Sugestões como essa só vêm enriquecer nossa 

metodologia de trabalho. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Na linha do que foi 

dito pelo conselheiro Brito, eu gostaria de propor que o 

Conselheiro que pegar processo com indeferimento ou um processo de 

denúncia, separasse bem o relatório, porque neste se levantam 

todos os pontos por que a entidade está sendo denunciada ou os 

motivos pelos quais está se indeferindo um pedido de certificado 

ou registro.  Seria muito importante, no relatório, constarem 

esses pontos, que é uma abordagem absolutamente neutra, só de 

levantamento de dados, para inserir os demais Conselheiros no 

contexto e eles saberem o que está acontecendo.  Depois, procede 

ao voto, que, na verdade, é o juízo que o Conselheiro está fazendo 

com relação ao mérito ou às questões de fato levantadas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Consulto os 

Conselheiros se têm condições de votar o que propõe a Conselheira 

Dora, com a observação do que ela propõe foi resultado de uma 

vista em processo pedida por ela.  A Conselheira não está 

relatando nada que não tenha sido já trazido, por resolução, ao 

Plenário.  Houve uma resolução, e ela fez uma investigação, 

direito dos Conselheiros, e está trazendo seu voto.   

 Com essa observação, passo à votação.   

 Os que estiverem de acordo com o voto da Conselheira 

Dora, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovado. 
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 O voto deve ser encaminhado à equipe de análise, para 

que, dentro do que ela recomenda, de acordo com a lei, seja 

examinado se podemos ou não conceder o certificado. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Pela tua proposta, vai para a 

equipe de análise? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É o que ela diz no 

voto. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu não entrei no mérito, 

porque a última decisão deles não falava sobre o valor do 

recolhimento.  A decisão, na reconsideração, foi apenas que ela 

era uma entidade de cunho cultural, por isso não tinha condição de 

pleitear o certificado.  Estou rebatendo essa tese, dizendo que 

ela é uma entidade educacional e tem o direito de solicitar o 

certificado de fins filantrópicas.  Estou pedindo a concessão do 

certificado, dentro das normas legais. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu ia levantar outra dúvida, se 

o encaminhamento for esse. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É esse. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Se fosse colocar em votação 

nominal, eu não saberia como votar, porque como a Dora é minha 

suplente e ela pediu vista, não sei como estaria isso no 

Regimento.  Ela pediu vista e deu o parecer no processo. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa é uma questão 

bem levantada pela Conselheira Rosângela:  se o conselheiro 

suplente pode pedir vista de processo com a presença do titular. 

 Não me lembro se no dia em que a Conselheira Dora pediu 

vista estava ou não presente a Conselheira titular.   

 Informa-me o Sr. Secretário-Executivo que o suplente 

não pode pedir vista com a presença do titular. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Se o titular estiver presente na 

reunião, o suplente não pode votar na reunião.  Se ele não tem 

direito a voto, não pode pedir vista.  Isso é óbvio.  Agora, tem 

de saber se o titular estava presente naquela reunião.  

 Não sabemos se no dia em que você pediu vista isso não 

foi observado.  

 Obviamente, agora, a Conselheira Rosângela não pode 

votar, porque senão seriam dois votos:  o da titular e o da 

suplente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem vota e pede 

vista é o conselheiro titular. 

 Não me lembro se no dia estavam presentes titular e 

suplente.  O fato é que a Conselheira Dora pediu vista. 

 O encaminhamento deste processo, agora, é para a equipe 

de análise. 
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 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu faria mais uma 

sugestão:  a Comissão de Normas fazer análise do Regimento para 

ver quais as possibilidades do suplente, especificamente. 

 A Comissão poderia trazer quais são os casos omissos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está sendo visto 

tudo isso.  No momento, estamos fazendo uma revisão do Regimento 

Interno, que até pode incluir a possibilidade de o Conselheiro 

suplente pedir vista, desde que o Plenário assim decida. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu gostaria de ter o texto do 

Regimento para darmos uma olhada nesse assunto.  Eu sou uma das 

pessoas encarregadas de analisar o Regimento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há alguma 

informação? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Esta semana vamos publicar a 

portaria da comissão escolhida para fazer esse estudo.  Já fizemos 

um esboço e, além das sugestões trazidas pelo Conselheiro Gilson, 

pegamos o Regimento da Câmara dos Deputados  — aliás, essa foi 

sugestão da Amélia, que fez um documento.  Dentro de 5 dias, mais 

ou menos, mandaremos esse esboço para vocês pela Internet.  Um dia 

antes da reunião ordinária, discutiremos para aperfeiçoar o 

trabalho.  Creio que um mês não é suficiente para fechar toda 

matéria, porque temos de nos reunir para entrar em detalhes.  

Inclusive esses pontos deverão ficar mais claros. 
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 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - É uma portaria? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - É uma resolução do Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Precisa de quorum 

qualificado para votar o Regimento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A comissão 

precisa fazer uma reunião para trocar idéias a esse respeito. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Que será feita no mês de maio. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Quem compõe a comissão? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Foi a comissão deliberada na 

reunião passada.  São membros a Dora, a Fátima e a Tânia. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Isso é para discutir o 

Regimento? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Para propor uma minuta para o 

Plenário discutir. 

 Temos de primeiro fazer um esboço de Regimento, e 

depois submeter aos conselheiros, para que tenham condições de 

votar.  É preciso que todos estudem, porque não basta ler na 

reunião. 
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 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Temos novamente aí o 

problema da suplência.  Se essa é uma comissão especial, que vai 

propor minuta de alteração do Regimento, cuja votação exige quorum 

qualificado, uma conselheira suplente não pode fazer parte dela.  

Teria de ser a Irmã Tereza na comissão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Irmã Tereza não 

está na comissão? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu estou na Comissão de 

Normas. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Essa seria uma comissão 

especial, para estudar o regimento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quando se 

constituiu a comissão, ninguém levantou essa questão de que o 

conselheiro suplente não poderia participar da elaboração de uma 

proposta para vir ao Plenário.   

 A proposta ainda vem ao Plenário e é este que vai 

decidir.  O Regimento Interno vai ser objeto de profunda discussão 

no Conselho, para adaptá-lo ao novo ritual de exame de processos 

agora, implantados com o Decreto nº 2.536. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Ângela, no dia em que foi 

discutido esse assunto, foi sugerido que cada comissão temática 

mandasse um representante.  A Fátima se ofereceu para participar; 
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pela Comissão de Política, indicaram a Tânia, e a Irmã Tereza 

disse que não podia e indicou a Conselheira Dora.  

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na próxima reunião 

teremos o exame do Regimento Interno. 

 Será enviada a todos os Conselheiros cópia da minuta, 

que já está em mãos do Secretário-Executivo.   

 Chamo a atenção dos Conselheiros que a próxima reunião 

será importante, porque vamos discutir o novo Regimento Interno do 

CNAS. 

 Quem reivindicou que fosse discutido o Regimento na 

próxima reunião? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Sugeri que fosse distribuído o 

esboço para que todos examinassem com calma.  Se fosse o caso, na 

próxima reunião trocar idéias informalmente, para ajustar uma nova 

minuta, remeter novamente aos conselheiros, porque nem sempre 

todos vêm. 

 Decidir sobre o Regimento na  próxima reunião é 

temerário. 

 Com relação ao problema de suplência, Ângela, o 

Regimento atual diz que as comissões temáticas e os grupos de 

trabalho são constituídas paritariamente pelos titulares dos 

Conselho, sendo seus suplentes também suplentes nas comissões ou 

grupos de trabalho. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, eu 

havia entendido que discutiríamos o Regimento na próxima reunião, 
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tendo em vista a urgência.  Mas foi um mal-entendido.  Vamos 

primeiro examinar o esboço, todos terão oportunidade de discutir.  

Será trazido, com todas as observações, para uma reunião. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Sugiro que na próxima reunião seja 

colocado um item na pauta a respeito do Regimento, para que os 

conselheiros possam fazer alguns posicionamentos, para pegarmos de 

forma oficial o que cada um pensa a respeito.   

 Há um padrão de regimentos internos, feito pelo 

Ministério.  Depois de pronto, temos de encaminhar para ver se 

está certo.  Há uma padronização. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Talvez seja 

necessário consulta à Consultoria Jurídica. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não precisa.  Há um 

departamento de modernização da administração, que dá o clichê e 

eles mesmos remetem à Consultoria para ver se há alguma 

impropriedade jurídica. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passo a palavra à 

Dra. Indira, para tratar de uma questão que atingiu alguns membros 

do Conselho.  Trata-se do mandado de segurança movido contra as 

eleições que realizamos há um ano, para renovação do Conselho. 

 Encaminhamos à Consultoria Jurídica uma consulta, 

porque diversos conselheiros perguntaram o que deveriam fazer, 

tendo em vista a citação do juiz federal,  recebida por eles. 
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 Está presente a Dra. Indira, que vai esclarecer qual a 

atitude que cada um dos conselheiros deve tomar. 

 Com a palavra a Dra. Indira. 

 

 INDIRA ERNESTO SILVA - Boa-tarde, senhores. 

 Tomamos conhecimento de que os senhores receberam essa 

citação e vimos defendendo a tese de que o dono da vaga, o eleito 

para a vaga não são vocês pessoalmente, mas a entidade que 

representam. 

 Partindo dessa premissa, o Dr. Bonifácio sugere que 

cada um procure o advogado da sua entidade, para que cada um 

desses advogados faça a defesa pessoal da entidade e de vocês 

mesmos, dizendo que não é a pessoa que tem de ser citada, mas sim 

a entidade que representa. 

 No mérito, que seja defendida a tese que circulamos na 

informação:  que o dono da vaga é a entidade e as entidades que 

estão pleiteando querem uma terceira eleição, um terceiro mandato.   

 A informação que encaminhamos está bem explicada, e 

mostra o que estamos defendendo.  A informação já está aqui, e é 

de bom tom que reforcem isso para as entidades. 

 O Dr. Marcos me disse que já havia passado essa 

informação para alguém. 

 O básico é isso.  Estou à disposição para qualquer 

pergunta. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Poderia ser tirada 

cópia dessa informação. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Para quem recebeu a citação, 

o prazo era de 30 dias?  Já expirou para muitas entidades.  O meu 

prazo já expirou. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, em primeiro 

lugar, eu queria saber quais as entidades citadas, pois não temos 

conhecimento de quem são elas. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso eu não sei, 

Conselheira, algumas pessoas foram citadas e me comunicaram que 

foram acionadas. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Quem comunicou? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Dora, José Carlos, 

Irmã Tereza, Emerson.  Quem mais? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não foi em nome da entidade, 

foi em nome pessoal. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu queria a relação dos que 

foram citados. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Foram também 

citados representantes do governo. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Segundo, eu trouxe essa 

consulta verbalmente para a presidência do Conselho, indagando  — 
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e se não me engano, o Sr. Presidente fez uma consulta à 

Consultoria Jurídica por escrito — qual seria nosso procedimento.   

 Eu gostaria de ter a resposta da Consultoria Jurídica 

por escrito, para ver a posição dela.  Eu queria por escrito e não 

verbalmente, porque nós já tivemos algumas informações 

divergentes, a cada hora é uma a forma como temos de proceder.  

Então, eu gostaria que, baseado na sua consulta à Consultoria 

Jurídica, viesse por escrito uma explicação para nós.  E que 

tivéssemos a cópia da consulta que o Presidente fez à Consultoria. 

 Por várias vezes, perguntei de que forma deveríamos 

proceder e várias vezes a resposta foi divergente.  Eu gostaria 

que ficasse muito claro, por escrito, para nós, qual seria nosso 

procedimento.   

 Isso não é uma brincadeira.  Inclusive temos de saber 

qual a última pessoa citada e a data, para podermos nos 

manifestar. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - O despacho do Presidente está 

aqui:  foi encaminhado por este despacho à Consultoria Jurídica.   

 Veio um despacho ao Secretário-Executivo sem dizer 

nada.  Então, temos de pedir ao Consultor que escreva isso, 

atendendo ao seu pedido. 

 Eu recebi a informação em um telefonema do Dr. 

Bonifácio, dizendo que eu orientasse desse jeito:  que a entidade 

defendesse, por seu advogado, dizendo que não era parte legítima e 

que fornecesse cópia da informação.  Foi o que eu fiz, nada 

diferente disso.  Quero saber qual a divergência que houve, porque 

até agora não entendi. 
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 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não seria conveniente 

contar a história desde o começo?  Esse mandado de segurança foi 

impetrado no ano passado.  Eu fui citada.  Na época, eles 

prestaram informação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão inscritos 

Tânia, Brito, Irmã Tereza, Emerson, Fátima e Ângela. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB  - Esclareço ao CNAS que fiquei 

espantada na hora em que recebi a citação, por ser uma 

representante governamental, não ter sido nomeada no período em 

que a comissão foi instalada.  Eu e o Dr. Emerson fomos nomeados 

em maio.  Consultei minha irmã, que é advogada, e ela me orientou 

a dar uma resposta, e eu até já respondi.  Respondi que não 

julgava procedente a minha citação, como litisconsorte, primeiro, 

por eu ser conselheira governamental, segundo, não estar nomeada 

no momento em que a comissão eleitoral foi criada, e por causa 

disso não me julgava litisconsorte.  No entanto, se a juíza 

entendesse que eu era parte do processo, fazia minhas as palavras 

que o Dr. Bonifácio apresentou nesse documento.   

 Foi esta a resposta que encaminhei para a 17ª Vara da 

Justiça de Brasília.   

 Meu prazo estava vencendo e a minha cabeça estava sendo 

citada. 
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 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu gostaria de pontuar o 

seguinte: eu recebi a citação, em Salvador, em 5 de abril.  Minha 

preocupação, doutora, é que podemos responder, mas como 

litisconsorte estamos envolvidos em um processo.  Como a 

Conselheira Ângela falou, há um contexto por trás disso.   

 Estamos vendo essa torre de babel que é a questão  

filantrópica.  Se passarmos, então, essa questão assim ao 

advogado, ele não entenderá nada.  Estamos passando por um 

processo, em que houve um mandado de segurança em cima das 

pessoas, porque havia interesse que outras pessoas entrassem.  Eu 

estou em uma grande organização, e muitos têm organizações maiores 

que a nossa, mas as pessoas não têm conhecimento do assunto. 

 Qual minha proposta, para ser concreto?  Quem foi 

citado, poderia ver a possibilidade de verificar  — e eu concordo 

com a Dora, que muitos já perderam o prazo e é a cabeça de cada um 

que está em jogo, não como um drama, mas porque foi citado — qual 

a data do último prazo, e se fizesse uma defesa em que todos 

assinassem conjuntamente. 

 Alguém fará alguma coisa e nós assinaremos como 

anuentes.  E não cada um passar sua informação, porque cada um 

falará alguma coisa e pode haver problema com a defesa.  A 

Conselheira Ângela foi a primeira a ser citada. 

 

 INDIRA ERNESTO SILVA - Ela foi citada porque era 

presidente da Junta.  Inclusive o mandado de segurança era contra 

ela.  Foi um pedido nosso que citasse as entidades.  O juiz, doido 

da cabeça, resolveu citar as pessoas.   
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 A citação é individual, eu não posso usar o argumento 

que o outro usou. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Pode.  Você pode fazer um 

parecer geral e assinar. 

 Raciocine:  há interesse da Consultoria, porque 

respondeu contra, obviamente, ao mandado de segurança.  E se eu 

quiser dizer que sou a favor?  Derruba toda a defesa?  Estou 

querendo mostrar o risco.  Se, por ignorância, um advogado 

responde que é a favor daquela interpelação, derruba a defesa. 

 

 INDIRA ERNESTO SILVA - Por isso estamos mandando as 

informações para vocês, para que concordem. 

 Agora, eu não tenho orientação do Dr. Bonifácio para 

fazer uma peça só, apresentar e vocês assinarem. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Estou colocando uma 

questão política, não jurídica.  Juridicamente, está perfeita a 

orientação do Dr. Bonifácio:  cada um responde sua citação. 

 Politicamente, fomos eleitos em um processo difícil,  

que tinha um contexto e podemos nos colocar sem saber o que 

estamos fazendo.  

 Concordo com a interpretação dele.  E o litisconsórcio 

está dizendo que concorda com a interpretação do mandado de 

segurança contra ele. 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO - Acho que a uniformidade seria 

muito melhor. 
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 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Até na própria linguagem, 

porque os advogados têm a mesma linguagem.  Você sabe como é o 

jogo de palavras. 

 Entenda que a minha é uma preocupação política, não 

jurídica. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Já apresentei minha defesa, e 

eu tinha um prazo limitado, porque é aqui em Brasília. 

 Eu não me considerei litisconsorte porque foi pessoal.  

Seria a CRB.  A CRB nem tomou conhecimento, porque inclusive o 

presidente não está no Brasil, não está sabendo do fato.  Peguei a 

orientação com o Dr. Marcos e eu mesma redigi e entreguei.  Se 

tiver um documento comum — concordo plenamente com o Conselheiro 

Brito — eu faria questão disso e o assinaria. 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO - Para mim, este é o caminho. 

 Concordo com o Brito, e essa é a nossa preocupação:  eu 

faço de uma maneira, o Brito faz de outra, é uma babel!  Se 

conseguirmos uniformizar, todos assinam.  Acho que esse é o melhor 

caminho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Meu encaminhamento 

à Consultoria Jurídica foi no dia 18 de março.  Hoje estamos em 14 

de abril, portanto ainda há mais 3 ou 4 dias, no mínimo, para o 

encaminhamento.  Tão logo recebi, eu encaminhei. 

 Com a palavra a Fátima. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Os antigos 

conselheiros que entraram com o mandado de segurança foram me 

procurar na sede da Anasselba, que está em extinção.  Eu estava em 

Brasília, e eles ficaram de voltar e não voltaram. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você foi citada? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou dizendo que 

não sei.  Uma pessoa chegou lá e disse que tinha uma 

correspondência para mim, mas só poderia entregar em mãos.  Como 

eu não estava, disse que voltava para Brasília e que em Brasília 

decidia o que fazer.  E não voltou mais.  Eu não sei se fui ou não 

citada. 

 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social nem foi citada, nem a procuraram, coisa que eu acho 

incorreta, porque é a confederação que hoje está no Conselho. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Está parecendo que a Secretaria 

Executiva ficou fora disso.  Quero dizer que o despacho do 

Presidente do CNAS foi de 18 de março, e neste dia eu estava 

viajando.  Nem sabia o que era isso.  Um dia chega um papel na 

minha mão, com o seguinte despacho do Gláucio:  ao Sr. Secretário-

Executivo.  Eu nem sabia do que se tratava.  Eu procurei o Dr. 

Bonifácio, mostrei o assunto, conversei com o Gláucio e essa foi a 

orientação que ele deu:  fornecer cópia das informações e orientar 

o conselheiro que cada entidade alegasse a ilegitimidade dessa 

citação por litisconsórcio passivo necessário, porque não era caso 

para tal. 
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 Eu disse:  Dr. Bonifácio, o Dr. Gilson está pedindo 

para orientar os conselheiros.  Ele respondeu:  oriente dessa 

forma.  

 Estou justificando por que não veio por escrito. 

 Se a Conselheira quer por escrito, creio que devemos 

mandar um ofício à Consultoria dizendo isso. 

 Quero deixar bem claro que peguei o bonde andando e por 

isso ficou meio complicado. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Entenda minha posição:  

fomos citados e temos de responder.  Nossa única preocupação é que 

isso é uma folha de papel.  Basta dizer que não nos consideramos 

litisconsortes.  É um documento de dois ou três parágrafos. 

 A comissão era presidida pelo Ministério.  Estamos 

pedindo, na condição de conselheiros, por entender que são as 

entidades as titulares, orientação do Ministério.  Se o Ministério 

não quiser fazer, que nos mande uma minuta.  Batemos no computador 

e todos assinamos e entregamos de uma vez só. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu gostaria de esclarecer ao 

Dr. Marcos que não acho que é desatenção da Secretaria Executiva.  

Eu estava presente - e realmente o Dr. Marcos estava viajando — 

quando a Irmã Rita mandou fax para o conselho e o Presidente 

imediatamente fez um despacho à Consultoria Jurídica, pedindo 

urgência para que respondesse qual deveria ser nosso procedimento. 

 Reiteradas vezes estive aqui pedindo isso, perguntado 

como seria feito, se faríamos individualmente ou se seria em 

conjunto. 
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 Em correspondência que enviei em 22 de março, pedindo 

alguns documentos, eu disse que contrataria um advogado às minhas 

expensas, porque a nossa federação não tem recurso para pagar 

advogado, e iria me defender, caso a Consultoria Jurídica disse 

que deveríamos entrar individualmente. 

 Essa resposta não veio por escrito, e reitero que isso 

deverá vir por escrito, porque amanhã ou depois não estamos mais 

aqui, e isso vai continuar alguns anos correndo pela Justiça.  Meu 

prazo individual expira no dia 18.  Isso é uma coisa muito séria e 

deveríamos ter decisão, por escrito, da Consultoria Jurídica, 

sobre qual o procedimento que devemos tomar. 

 Estou contratando, às minhas expensas, um advogado para 

isso. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Vários conselheiros já 

responderam a citação.  Pode vir alguma orientação, mas nessa 

altura teremos de responder individualmente  — não vejo outro 

caminho. 

 Por outro lado, quero dizer que na época desse mandado 

de segurança, a ABONG se pronunciou favorável aos argumentos do 

mandado de segurança.  Nesse sentido, a manifestação da ABONG, que 

ainda não foi feita, vai ser concordando com o mandado, isto é, 

não vamos seguir a orientação do parecer jurídico da Casa, porque 

a ABONG terá de ser coerente com o posicionamento da época. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Não estamos obrigando 

ninguém a assinar, porque isso é individual.  Mas, 
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individualmente, não devemos deixar obscura nossa posição política 

com referência ao ato. 

 A Conselheira Rosângela informa que a ABONG, 

instituição que ela representa, é favorável ao mandado.  É uma 

decisão política. 

 Eu posso não ter o mesmo pensamento dela e acabar 

fazendo uma coisa parecendo que eu concordo.  Como os senhores 

conhecem Direito... 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - A orientação que o Dr. Bonifácio 

deu de não fazer peça única, com texto pronto, deve-se exatamente 

ao fato que a Rosângela falou: tem gente que não vai concordar, 

porque está do lado de quem impetrou o  mandado de segurança.  

Faz-se um texto para todos assinarem e se alguém disser que não 

assina?  Acabou!  Não adianta. 

 Ele disse que teria de ser individual e se não fizer, 

também não acontece nada, porque isso é precaução do juiz para 

citar o terceiro interessado, caso lá no final do processo alguém 

venha alegar que não sabia do mandado de segurança, e, portanto, 

foi cerceado na defesa.  Isso é apenas uma precaução do juiz. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas ele já está 

cerceando algumas entidades de participarem.  Por exemplo, a 

Confederação não foi citada.  A Psicologia não foi citada. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Porque não eram 

parte do Conselho na época. 
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 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Tomando conhecimento do 

fato, e como colegas disseram que foram citadas não as entidades, 

mas os conselheiros, fico preocupado em saber se o ex-colega Luiz 

Geraldo não teria sido citado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Infelizmente, não 

temos como saber. 

 Aí cabe ao senhor verificar. 

 

 CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Os colegas disseram que 

foram citadas não as entidades, mas as pessoas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como o Conselheiro 

Luiz Geraldo faleceu, neste caso não tem como responder. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em relação a esse 

assunto, de que maneira poderíamos encaminhar? 

 Quem dos presentes ainda não se sente suficiente 

esclarecido a respeito do assunto?  (Pausa.) 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Estou esclarecida, mas quero 

isso por escrito, inclusive porque meu prazo está vencendo amanhã 

ou depois de amanhã. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Dora 

quer resposta por escrito da Consultoria Jurídica. 
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 Quem mais quer resposta por escrito da Consultoria 

Jurídica, por julgar ser necessária para instruir sua resposta?  

(Pausa.) 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu não queria apenas 

resposta, mas verificar a possibilidade de quem desejar fazer um 

texto único. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já posso adiantar 

que será muito difícil, quase impossível, por causa das razões 

levantadas. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu posso me reunir com a 

Irmã e fazermos juntos. 

 Estou pedindo autorização e o apoio do Ministério para 

que os outros 1, 10 ou 20 que queiram tenham esse apoio.  A Irmã 

Tereza vai me passar um fax sobre o que ela fez, porque eu farei 

igual.  Mas essa poderia ser uma orientação do Ministério, para 

podermos saber o que redigir. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica bem entendido 

que é resposta individual, como sugere a Consultoria Jurídica. No 

entanto, poderão se valer os conselheiros das experiências dos 

outros, como a da Irmã Tereza, a da Tânia, que também já 

respondeu.  O Emerson ainda não respondeu. 

 Apelo, então, ao Secretário-Executivo, para que 

verifique com o Dr. Bonifácio se ele está disposto a dar uma 

resposta por escrito. 
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 MARCOS MAIA JÚNIOR - Tem que pedir por escrito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu fiz uma consulta 

por escrito, mas ele não respondeu por escrito. 

 Neste caso, será feita nova consulta por escrito. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Mas se já está feita por 

escrito... 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Dora, esse não é um problema do 

Conselho Nacional de Assistência Social, é um problema das 

entidades da sociedade civil, que foram citadas em um mandado de 

segurança.  É coisa particular.  O Bonifácio disse que se fizer um 

texto único e alguém não concordar, não poderá ser padronizado!  

Isto não é problema do Conselho, mas da sociedade civil e de cada 

entidade em particular, que vai se defender dizendo que não é 

parte legítima no mandado de segurança.  

 No caso do Emerson, que é titular do governo, nomeado 

pelo governo, ele foi citado indevidamente.  Estamos discutindo 

uma coisa na qual o Conselho sequer deveria se meter.  Isso não é 

coisa do Conselho! 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Secretário, não estou 

pedindo que ele diga o que devemos escrever ou deixar de escrever.  

Estou querendo apenas uma consulta sobre qual deverá ser nosso 

procedimento.  Pedi que fosse feita uma consulta e que ele nos 

orientasse.  Foi isso que eu pedi. 
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 MARCOS MAIA JÚNIOR - A consulta foi feita mas não foi 

respondida. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - E eu queria resposta dessa 

consulta. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Você vai a um 

escritório particular. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sinto que o assunto 

está suficientemente esclarecido.  Infelizmente, não vamos poder 

chegar a um finalmente, porque não temos um documento por escrito 

da Consultoria Jurídica. 

 A recomendação é que cada um faça sua resposta, 

utilizando as informações disponíveis. 

 Agradeço à Dra. Indira pela presença. 

 Como a SEAS não está presente, não haverá informes da 

SEAS. 

 O item 8 da pauta já foi analisado. 

 Em relação ao item 10, a Rosângela Bertoldo não está 

mais presente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ela deixou a 

carta para eu ler. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A prorrogação da 

Resolução nº 33 é decisão que podemos tomar, pois parece haver 
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consenso de que o prazo é exíguo.  Se houver quorum, podemos 

prorrogar o prazo da Resolução nº 33, prorrogando o prazo por mais 

90 dias, a partir de 27 de maio. 

 Infelizmente, não há quorum para deliberar sobre essa 

prorrogação.  Trataremos disso na próxima reunião, pois naquela 

oportunidade ainda não terá vencido a resolução. 

 Como há consenso, podemos fazer a prorrogação por mais 

90 dias e referendar na próxima reunião. 

 Eu não gostaria de ter decisão do Conselho sem quorum.  

Essa é uma coisa que o Presidente não pode fazer.  

 Desta forma, a matéria fica adiada para a próxima 

reunião, porque a resolução ainda não terá expirado o prazo. 

 Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Conselheira 

Rosângela pediu para eu ler a carta e para que constasse da ata. 

 É bom ler a carta, porque novamente abordaremos aquele 

problema se está ou não havendo extinção do Serviço Social no 

INSS. 

 “Carta aberta à população, denunciando a extinção do 

Serviço Social do INSS. 

 As Assistentes Sociais do INSS/MA e as demais entidades 

abaixo assinadas denunciam à população a decisão do Governo 

Federal em extinguir o Serviço Social da estrutura organizacional 

do INSS. 

 O Serviço Social vem atuando há 54 anos, na Previdência 

Social, e possui como competência esclarecer junto aos 

beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e 
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estabelecer, conjuntamente com eles, o processo de solução dos 

problemas que emergem de sua relação com a Previdência Social, 

tanto no âmbito interno da instituição, como na dinâmica da 

sociedade. 

 Em sua trajetória, o Serviço Social do INSS assumiu 

diferentes características.  Nos últimos três anos, vem 

desenvolvendo projetos significativos para os usuários e para as 

instituições, priorizando o projeto de atenção ao contribuinte 

individual, que está sendo implementado em 12 Estados, o projeto 

de atenção ao trabalhador rural, que está sendo desenvolvido em 14 

Estados, a participação na implementação do Benefício de Prestação 

Continuada da LOAS, e a intervenção na implementação na Política 

Nacional do Idoso. 

 O conjunto das ações desenvolvidas por esse serviço tem 

produzido resultados de fundamental importância, dentre os quais 

vale ressaltar: 

 1 - diminuição do nível de insatisfação por falta de 

esclarecimentos devidos; 

 2 - maior participação dos segmentos organizados da 

sociedade civil, sindicatos, associações, ONGs etc., na 

implementação da política previdenciária; 

 3 - garantia de acesso aos usuários, que por falta de 

condição econômica ou outros entraves, estariam impedidos de obter 

os benefícios previstos pela legislação; 

 4 - socialização das informações na ótica do direito, 

sobretudo junto aos segmentos populacionais que possuem acentuada 

dificuldade de acesso a tais informações (residentes na zona 

rural, analfabetos, idosos, portadores de deficiência etc.). 
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 Com base no exposto, nos posicionamos contrários à 

extinção desse Serviço, pois implicaria grande prejuízo aos 

segurados, aos beneficiários da LOAS e à população em geral, tendo 

em vista que os mesmos perderiam um dos seus principais 

interlocutores no INSS, os assistentes Sociais.   

 Assim, defendemos a manutenção do Serviço Social na 

Estrutura Organizacional do INSS. 

 Assinam: 

 Assistentes Sociais do INSS/MA 

 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 2ª 

Região/Ma 

 Coordenação do Curso de Serviço Social da UFMA 

 Departamento de Serviço Social da UFMA 

 Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no 

Estado do Maranhão - SINTSPREV/MA 

 Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do 

Maranhão - SINDSEP/MA 

 Central Única dos Trabalhadores - CUT/MA 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 

Social - CNTSS/CUT.” 

 Como foi a CNTSS que fez a solicitação de envio da 

carta que encaminhamos  ao Sr. Ministro e ao Presidente do INSS, 

eu pediria que fosse juntada àquela carta este abaixo assinado.  

 O Sr. Presidente pediu que trouxéssemos os abaixo-

assinados que falamos.  Agora já são 30 mil assinaturas.  

Concluímos que a reprodução disse ficaria muito cara, por isso 

pedimos para trazer uma amostragem.  
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E eu pediria a juntada da Carta do Maranhão ao 

documento a ser enviado ao Ministro, até porque a CNTSS da CUT é 

uma das signatárias desse documentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A carta solicitada 

está aguardando as assinaturas do abaixo-assinado para ser 

enviada.  Essa, então, será juntada à outra. 

 Agradeço a todos pela presença e pela resistência até 

essa hora. 

 Está encerrada a reunião. 

 


