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57ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

DATA:  24 de fevereiro 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) - Bom-dia, 

Conselheiros. 

 Havendo quorum, vamos dar início à nossa 57ª Reunião 

Ordinária. 

 Inicialmente, queria registrar a presença dos novos 

Conselheiros que passam a integrar o Conselho Nacional de 

Assistência Social:  na qualidade de titular, a Secretária de 

Estado da Assistência Social Wanda Engel Aduan; como representante 

suplente do Ministério da Saúde, Orlando Gerola Júnior;  Eduardo 

Luiz Barros Barbosa, na condição de titular, representando a 

Federação Nacional das APAEs.  Já participou da reunião anterior a 

Conselheira Rosângela Carvalho Bertoldo, suplente do Conselheiro 

César Rodrigues Viana.  É com alegria que recepcionamos os novos 
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titulares e suplentes, dando-lhes as boas-vindas ao Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

 Entretanto, com grande pesar comunicamos, neste início 

de reunião, o falecimento do Conselheiro Luiz Geraldo de Mattos, 

Presidente da Federação Brasileira das Entidades de Cegos, 

representante de usuários da Assistência Social neste Conselho. O 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social esteve 

presente aos funerais do Conselheiro Luiz Geraldo, em Belo 

Horizonte.  Antes de iniciarmos nossos trabalhos, eu pediria, como 

homenagem ao Conselheiro, para, de pé, fazermos um minuto de 

silêncio. (Pausa.) 

 Iniciamos nossa 57ª Reunião Ordinária com a proposta de 

pauta constante do material distribuído a todos. 

 Lembraria que já temos o calendário das reuniões 

ordinárias do Conselho para o ano de 1999, que foi distribuído a 

todos.  De qualquer forma, lembro que a próxima reunião será no 

dia 17 de março. 

 A pauta de hoje inicia-se com a aprovação da Ata da 

reunião anterior, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 1998.  

Nessa reunião, foram aprovados os documentos de Política e Norma 

Operacional Básica da Assistência Social. 

 Em discussão a ata da reunião anterior.  Os que 

quiserem se manifestar, têm a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tive acesso à 

ata agora e, portanto, não a li ainda.  Mas eu tenho certeza de 

que ficou decidido na reunião anterior que para esta reunião seria 

convidado um representante do INSS, o responsável pelos benefícios 
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de prestação continuada, para prestar esclarecimentos sobre várias 

questões aqui levantadas sobre os decretos-leis, medidas 

provisórias e outros assuntos que interferiam diretamente na 

Assistência Social, notadamente no benefício de prestação 

continuada.  Eu queria saber se esse tema consta da ata e, se 

consta, se ele não foi convidado a vir a esta reunião, que o seja 

para a próxima. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria que 

fosse registrada a observação da Conselheira Fátima, porque não 

foi feita a convocação para que estivesse presente nesta reunião. 

 Na página 29 da ata da reunião anterior, há referência 

a esse seu pedido.    

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É preciso deixar 

claro que o representante do INSS a que me refiro é alguém ligado 

ao benefício de prestação continuada, se possível, o responsável 

por essa parte. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Sr. Secretário-

Executivo poderá fazer a convocação do representante do INSS para 

a próxima reunião, constando tal assunto da pauta da reunião. 

 Em discussão a ata, que é extensa. 

 Não havendo mais quem queira se pronunciar sobre o 

assunto, em votação a matéria. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Sr. Presidente, na página 

29 da Ata consta a aprovação de resolução do seguinte teor: “A 
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Plenária do Conselho Nacional de Assistência Social, em reunião 

realizada no dia 16, decidiu solicitar a V.Exa. que seja 

autorizado o pagamento de restos a pagar do exercício de 1998, 

relativos aos serviços de ação continuada e ao Brasil Criança 

Cidadã, financiado pelo Fundo Nacional de Assistência Social.  

Consideramos justa essa reivindicação, que tais recursos são de 

ação continuada e não podem sofrer solução de continuidade”. 

 Eu gostaria de saber se o Conselho Nacional de 

Assistência Social providenciou o encaminhamento desse ofício ao 

Ministro da Previdência. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Encaminhamos e peço 

à Vera que traga a cópia do material que foi encaminhado para 

distribuição. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Eu gostaria de agradecer 

a presteza com que o senhor cumpriu a deliberação do CNAS com 

relação à questão jurídica existente em Minas Gerais, com a 

publicação no Diário Oficial do atestado de bom funcionamento e de 

probidade para a liberação dos repasses de verbas federais. 

 Sr. Presidente, a Norma Operacional Básica e a Política 

Nacional de Assistência Social que estamos recebendo em anexo 

fazem parte desta Ata, não é? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fazem.  Foram 

aprovadas na reunião anterior.  Consta da Ata a deliberação 

aprovando os documentos por unanimidade.  Essa aprovação consta da 

Resolução nº 207, publicada no Diário Oficial da União.   
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 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Isso quer dizer que 

podemos dar divulgação à NOB e à Política Nacional de Assistência 

Social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Elas estão 

aprovadas. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Isso quer dizer que o 

instrumento legal de aprovação da Política e da NOB seria a 

aprovação aqui no Conselho, e, a partir disso, mesmo que não tenha 

sido publicada na íntegra no Diário Oficial o texto que estamos 

recebendo foi aquele aprovado e por meio disso podemos divulgar 

para nossas filiadas a NOB e a Política Nacional de Assistência 

Social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sem dúvida.  

Inclusive eu gostaria de pedir à Vera que também distribuísse a 

cópia da Resolução nº 207, publicada no Diário Oficial da União.  

 A Conselheira Albamaria quer se manifestar. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL  - Eu gostaria de prestar um 

esclarecimento ao Conselheiro José Carlos. 

 Embora a NOB tenha sido aprovada por unanimidade, ainda 

não foi publicizada nem legitimada pelo Ministro de Estado. Está 

aguardando a nova Secretária.  A nova Secretária tem algumas 

sugestões para a NOB, que ela apresentou para o Fonseas e para o 

Fongemas.  Com a presença da Secretária, seriam discutidas as 
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alterações, para ver se aprovaríamos da forma como está, na 

íntegra, e as alterações seriam feitas na fase de regulamentação. 

 Assim, José Carlos, ela não está em prática porque para 

o órgão gestor colocá-la em prática precisaria ser publicizada e 

legitimada por portaria ministerial.   

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Você pode nos informar 

qual o pressuposto legal dessa sua afirmação? 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Não é a minha afirmação, é o 

entendimento do Ministério. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Mas isso tem de ter um 

pressuposto legal, para que saibamos.  Pelo nosso entendimento, a 

aprovação da Política e da NOB no Conselho Nacional de Assistência 

Social é a condição sine qua non para que isso seja publicizado.  

A publicização por meio da divulgação da íntegra do documento no 

Diário Oficial é apenas um dos instrumentos, uma formalização.  

Então, a NOB e a Política valem hoje, dia 24 de fevereiro, está em 

vigor no Brasil. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL  - Para vigorar com legitimidade 

ministerial, seria preciso uma portaria do Ministro, legitimando e 

publizando o documento.  Seria um procedimento interno, colocado 

pela área jurídica. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Creio que cabe o 

seguinte esclarecimento:  existem algumas questões que não puderam 
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ser implementadas na NOB porque não foram ainda realizados os 

procedimentos para tal.  Um deles é a constituição daquelas 

comissões bipartites e tripartites. 

 Eu gostaria de discutir essa questão com a presença da 

Secretária, porque para essas comissões funcionarem tem de haver 

indicação de membros.  E o prazo dado pela NOB para isso foi de 

apenas 90 dias.  Pode estar havendo somente uma questão de prazo, 

insuficiente para a constituição dessas comissões e elas entrarem 

em operação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - São 90 dias a 

partir da data da publicação.  Ainda não foi publicada. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Hoje já temos 60 

dias. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Mas ela ainda não foi publicada, 

Dr. Gilson.  É da data de publicação pelo Ministério. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, estamos 

perfeitamente de acordo, porque 90 dias dão e sobram. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Deve dar e 

sobrar, pelo que estão falando aí... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu sugiro que 

aguardemos a presença da Secretária para ver quais as observações 



 8 de 234 

sobre essa questão de funcionamento e depois discutiremos o 

assunto. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - A título de esclarecimento, o 

argumento que a Secretária tem a apresentar, e ela vai esclarecer 

aqui, é que para repassar o recurso e para que não sofram solução 

de continuidade os programas e projetos da área social, teríamos 

um prazo de 90 dias e não daria para conseguir já repassar o 

recurso no mês de janeiro e fevereiro.  Esse é o argumento em 

relação à implementação da NOB.  Mas podemos já começar a 

implementação, como já estão fazendo alguns Estados.  Por exemplo, 

alguns Estados já estão inclusive instalando as comissões.  Eu 

creio que é questão de buscarmos uma negociação hoje, em termos da 

aprovação da NOB na íntegra e as questões que estão sendo 

solicitadas levarmos para a regulamentação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É uma questão 

operacional, portanto. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - E tem também algumas propostas em 

questão de mérito.  Aí temos de realmente buscar o consenso.  

Temos de ficar atentos em relação a isso:  conteúdo e mérito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Eu creio que deve haver bom senso 

aqui.  Toda a vez que se instala um instrumento operacional 
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aparecerão problemas, haverá dificuldades e teremos de enfrentá-

las uma a uma.  Com certeza, se temos 11 Estados da Federação com 

colegiados de gestores municipais instalados, os demais Estados 

terão de regulamentar a forma da indicação de seus representantes 

municipais na Comissão e haverá problemas.  E os casos terão de 

ser analisados de acordo com as dificuldades.  A NOB propõe 45 

dias para os Estados instalarem suas comissões bipartites.  Se 

esse prazo não for suficiente e não havendo pouco caso do Estado 

em querer resolvê-lo, cabe ao bom senso do CNAS, juntamente com a 

SAS, conceder àquele Estado naquela situação uma prorrogação.  

Penso que isso é perfeitamente possível.  O que não pode é 

ficarmos no “achismo”, isto é, que 90 dias não serão suficientes 

etc., e não começarmos nada.  Desse jeito, nem em 2001 ou 2002 

começaremos.  Há necessidade de começar.  Vamos errar na busca do 

acerto, mas temos de começar. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Para tranqüilidade de vocês, 

trouxe a NOB na íntegra, inclusive com os anexos, porque uma das 

exigências do Conselho para a publicação da NOB, sem termos 

conseguido um piso maior na área do financiamento, seria cumprir a 

série histórica e o per capita para garantir o financiamento.  

Hoje eu trouxe uma NOB em que constam os dois anexos:  a série 

histórica e a base de financiamento da assistência, que é o per 

capita. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Resolução nº 207 

está no livro da Política, Conselheiro José Carlos. 
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 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Para mim está claro 

que o ponto fundamental dessa discussão é a aprovação da própria 

NOB, porque qualquer outro ato que possamos vir a realizar, 

conforme o que determina a NOB, depende de sua promulgação, de sua 

publicação.  Mesmo que venhamos a instalar as comissões 

intergestoras bipartites nos Estados, esse ato até poderá ser 

nulo, porque aqui estabelece que somente após o prazo de 45 dias a 

partir da promulgação da presente NOB é que os gestores estaduais 

poderão publicar a  composição das comissões intergestoras 

bipartites.   

 Então, acho que o ponto de partida é divulgar a NOB. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Antes de passar à 

votação da ata da reunião anterior, vamos passar à discussão da 

pauta da reunião de hoje. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pelo que estou 

sabendo, o terceiro ponto de pauta  — Informes sobre a Reunião da 

Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com os 

Secretários Estaduais de Assistência Social — não contempla várias 

questões que não foram discutidas nesse fórum e que considero de 

extrema importância a discussão.  Trata-se da questão de dar 

publicização à Política de Assistência Social e à NOB, como isso 

será feito;  a reorganização da Assistência Social, porque a 

primeira vez que fizemos um reordenamento institucional não foi 

sequer aproveitado e agora está havendo de novo reorganizações sem 

nenhuma discussão no CNAS.  Eu proporia que logo após os Informes 

da reunião da SEAS fossem tratados os informes das Comissões, uma 
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vez que as Comissões de Política e de Financiamento discutiram 

várias questões ligadas aos informes que serão dados pela 

Secretária.  Assim, abriríamos as discussões com todos os informes 

já prestados.  Caso contrário, se discutimos os informes da 

Secretária e do Fonseas e depois passamos aos outros, eles serão 

redundantes e alguns poderão ser esclarecidos na hora da 

discussão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está propondo 

inverter a pauta e o item 4 passar a ser o item 7, é isso? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Exatamente. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu concordo, porque aí 

podem ser acelerados os informes, porque os relatórios do item 4 

são um pouco demorados. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão todos de 

acordo com a proposta da Conselheira Fátima?  (Pausa.) 

 Estando todos de acordo, aprovada a inversão de pauta. 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Com relação ao item 3 

— Informes sobre o Fonseas —, eu gostaria de propor a inclusão na 

pauta da Carta de Brasília, redigida pelo Fórum logo após a 

reunião havida com a Secretária.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A carta está aí? 
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 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Está aqui. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ao fazer o seu 

informe, faça a leitura da carta. 

 O César virá à reunião? 

 

 ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Ele não poderá vir, 

porque neste momento ele se encontra com a Governadora. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está incluída a 

leitura da Carta de Brasília. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Sr. Presidente, como a ONU 

determinou que este é o Ano Internacional do Idoso, eu queria 

propor que fosse incluído em todas as pautas do CNAS — até por uma 

questão de sensibilidade deste Conselho — algum informe sobre o 

Ano Internacional do Idoso, começando por hoje. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem seria o 

relator deste informe hoje?  Seria o Conselheiro João Batista? 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Poderia ser. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, na parte 

referente aos Informes da Comissão de Política, haveria um adendo 

sobre o Ano Internacional do Idoso.  O Conselheiro faz parte da 

Comissão de Política? 

 



 13 de 234 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Não, na de Financiamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, hoje fica a 

seu critério esse informe. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pode colocar na 

Comissão de Financiamento, porque a Comissão de Política já tem 

uma pauta muito extensa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro João 

Batista falará sobre o Ano Internacional do Idoso. 

  

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Sr. Presidente, estava incluído 

na pauta que nos foi enviada a relatoria de dois processos.  

Saíram da pauta? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, estão aí, 

trata-se do item 4. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas passou a ser 

o item nº 7. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vai ser tratado 

depois dos Informes das Comissões. 

 Os que estiverem de acordo com as alterações propostas 

para a pauta, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovada a pauta. 

 Vamos à votação da ata da reunião anterior. 
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 Os que estiverem de acordo com a Ata, permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Vamos passar ao item 2:  aprovação das Resoluções do 

CNAS nºs 204, 205; 208 a 214/98 e 1 a 20/99.  E também três 

resoluções encaminhadas pela Comissão de Normas sobre registro, 

certificado e prazo.  Essas resoluções constam das páginas 39, 40 

e 41 do material distribuídos.  As resoluções da Comissão de 

Normas estão sendo distribuídas agora aos Conselheiros. 

 Com a palavra o Secretário-Executivo, que falará sobre 

o item 2 da pauta. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Bom-dia a todos. 

 Eu chamaria a atenção para o fato de que no caderno da 

reunião, nas páginas 39, 40 e 41, fizemos um relatório sobre o que 

se referem as resoluções.  Sistematicamente temos encaminhado a 

todos os Conselheiros, titulares e suplentes, através da Internet, 

este material.  Acredito que todos o tenham recebido.  Acho que é 

muito mais produtivo receber o material gradativamente do que ler 

tudo aqui, na hora.  Fizemos um pequeno relatório sobre a que se 

referem as resoluções, e se algum Conselheiro tiver alguma dúvida 

em relação especificamente a alguma resolução, tiramos cópia do 

material e o trazemos para o Plenário discutir. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu passo a palavra 

à Irmã Tereza, Coordenadora da Comissão de Normas, para relatar 

essas resoluções. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - As resoluções ainda não têm 

número e foram distribuídas agora. 

 Essas três resoluções não são fruto de um trabalho 

imediato.  Elas vêm sendo estudadas em razão da premência das 

alterações das legislações vigentes.  Todos têm conhecimento 

também da última legislação sobre o prazo administrativo, 

recentemente editada, que se encontra na página 72 do caderno da 

reunião.  Essa legislação traz a exigência de prazo muito curto:  

10 dias.  Se essa resolução quanto ao prazo de registro não for 

aprovada, muitas entidades serão prejudicadas. 

  

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Permita-me um aparte. 

 Na verdade, a Lei nº 9.784 foi recentemente sancionada 

pelo Presidente e traz profundas alterações no processo 

administrativo.  Em função disso, inviabiliza uma série de prazos 

e alguns procedimentos inseridos nas Resoluções nºs 34 e 46, que 

dispõem sobre o registro e o certificado.  Isso tem criado muitos 

conflitos, pois quando o recurso vai ao Gabinete do Ministro 

algumas entidades seguem a nossa resolução quando, na verdade, ela 

estaria superada.  Então, a proposta de alteração dessas duas 

resoluções foi discutida com a Consultoria Jurídica e ontem, na 

parte da manhã e durante quase toda a tarde, foi discutida pela 

Comissão, havendo uma proposta de alteração das duas normas do 

Conselho, que são de 1994.  Um dos defeitos que ela tem, que eu 

considero muito grave, é que a Lei nº 8.742 foi promulgada em 

1993; a resolução foi editada em 1994 e não tem a exigência da 

inscrição no Conselho Municipal, quando a Lei da Assistência 

Social determina duas vezes que isso é condição essencial.  Desta 
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forma, estamos propondo essas alterações para que acabe esse 

conflito entre a norma reguladora do CNAS e a legislação atual, 

seja ela o Decreto nº 2.536, seja a Lei nº 9.784. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Em relação ao prazo de 10 

dias, o que é isso? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - O prazo de 10 dias é o determinado 

pelo art. 59 da lei, que diz o seguinte:  salvo disposição legal 

específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recursos 

administrativos, contados a partir da ciência ou divulgação 

oficial da decisão recorrida.   

 Na resolução, colocamos que seria a partir da ciência 

da decisão, porque se colocarmos a partir da publicação todas as 

entidades perderão o prazo, pois sai publicado no Diário Oficial, 

elas não tomam conhecimento e são contados os 10 dias.  Então, o 

prazo conta a partir da hora em que se comunicar, e isso será 

comprovado por meio de Aviso de Recebimento. 

 Pedimos que a Irmã Tereza relatasse essa parte, porque 

ontem fizemos vários acertos — a Comissão de Normas debateu a lei, 

aprovou os detalhes —, para evitar que se discutisse agora detalhe 

por detalhe. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Vamos iniciar pela primeira, 

para não confundir o prazo da resolução sobre registro com a 

resolução de prazo. 

 A explicação para a primeira resolução está no fato dos 

problemas enfrentados pelas entidades que entraram com pedido de 
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renovação dos exercícios de 1995, 1996 e 1997, em virtude da 

demora da deliberação ou do deferimento ou indeferimento do 

certificado.  Houve um equívoco de entendimento e esta resolução 

visa sanar tais equívocos de entendimento e prazos. Elas ficaram 

aguardando deliberação do Conselho sobre quando seria o período de 

renovação. 

 O segundo ponto é que havia um formulário de 

certificado em que não constava até quando iria o período de 

validade do certificado.  Então, contava da data da publicação ou 

da data da emissão do certificado propriamente dito.  Penso que 

essa resolução é benéfica e urgente, porque muitas entidades serão 

beneficiadas e terão oportunidade de fazer sua renovação. 

 O prazo, que se encontra no art. 1º, é de 90 dias, 

contados a partir da publicação da presente resolução. 

 Eu tenho a impressão que não precisa ser lida toda a 

resolução, pois ela está bem clara e destina-se a sanar equívocos 

de entendimento.   É preciso não confundir com o prazo que falamos 

anteriormente, previsto na resolução do registro. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois que a 

senhora fizer seu relato, abrimos a palavra aos Conselheiros. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A próxima resolução trata do 

registro.  Ela ainda não tem número. 

 Como fundamentação, temos a Lei nº 8.742, a LOAS, a 

recente lei sobre prazos administrativos, Lei nº 9.784/99, e 

também o decreto em vigência, Decreto nº 2.536/98.  Diante das 

demandas de registro e da resposta por parte dos funcionários do 
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CNAS, precisa ser agilizado o mais rápido possível, porque há um 

espaço vazio de informes. 

 No art. 2º vemos que o que não está igual à Resolução 

nº 34 é a parte referente à Cultura.  Em razão do Decreto nº 2.536 

e para ficar igual ao artigo da concessão de registro, a palavra 

“cultura” foi eliminada.   

Há alguém que tenha alguma consideração a fazer sobre 

isso?  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Irmã Tereza, eu queria saber 

se foi feito algum acordo ou se foi comunicado ao Ministério da 

Cultura a eliminação da palavra “cultura” e do registro das 

entidades culturais no Conselho.  Acho que elas serão 

prejudicadas, tendo em vista que poderão receber algumas 

subvenções e auxílios, desde que tenham registro no Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, é uma 

questão de cumprimento do decreto em vigor.  O que se está 

propondo é que se faça um ofício ao Ministro da Cultura 

comunicando este fato? 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - A Resolução nº 34, no item 6, 

falava em desenvolvimento da cultura. Creio que estamos deixando 

de beneficiar um segmento que já estava beneficiado há algum 

tempo.  Simplesmente suprimir sem comunicar ou sem acertar para 

onde ele vai, quais as conseqüências da supressão desse item... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lembro a 

Conselheira que no novo projeto de lei do Terceiro Setor o 

segmento cultura está contemplado. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Mas enquanto ele não está 

sendo votado, vai ficar uma lacuna.  Como vamos prejudicar um 

segmento que já estava sendo beneficiado, trabalhando e tudo com 

esse registro?  Não podemos, de uma hora para outra, cortar e 

simplesmente ignorar o assunto. Porque na LOAS não estava, ele 

some da nossa resolução? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A LOAS não 

contempla o segmento Cultura.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Em vez de punir, porque 

estamos punindo as entidades culturais, de uma hora para outra, 

poderíamos fazer alguma coisa. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não estamos 

punindo.  Deveriam ser criados mecanismos para a questão da 

cultura.  Não é punição. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Deveria haver um período de 

transição para isso, para se saber o que vai acontecer, em vez de 

simplesmente cortar e comunicar o fato de que se está cortando. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A sugestão da 

Conselheira de encaminhar ao Ministério da Cultura ofício, tão 
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logo seja aprovada essa resolução pelo Conselho, é pertinente.  

Mas não podemos descumprir o que os textos legais mandam. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Por uma questão de ética e de 

atenção, deveríamos, antes de aprovar isso, conversar com o 

Ministro da Cultura para saber como isso será resolvido.  Vamos 

dar o prato feito para ele, sem dar o tempo necessário para que se 

acerte como vão ficar as entidades culturais? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O inciso VI do art. 2º se 

refere à assistência educacional de saúde.  Quem sabe ficaria 

dentro do “educacional”?  Muitas entidades que têm a parte 

cultural estão contempladas, estão inseridas nessa parte, porque 

fazem educação e cultura.  No próprio estatuto da entidade consta, 

às vezes, o aspecto educacional e cultural.  Tenho impressão que 

muitas estão aqui.  Algumas são especificamente de cultura. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Mesmo sendo poucas, acho que 

devem ter um trato especial.  Não estou dizendo que devam 

permanecer, mas deve haver uma fase de transição.  Não se pode 

simplesmente cortar. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Acho que essa questão 

pode ser resolvida com uma discussão melhor.  O Presidente do 

Conselho poderá manter contatos com o Ministério da Educação, com 

o Ministério da Cultura no sentido de informar que estaríamos 

retirando a expressão “Cultura”, para adequar nossas resoluções 

aos objetivos da LOAS, e talvez fosse interessante que essa 
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exigência fosse abolida nos respectivos ministérios.  Existem 

muitas entidades assistenciais que promovem assistência social, 

integração social a partir de projetos culturais.  Como foi 

lembrado aqui, o Projeto Axé tem a característica cultural e 

ninguém tem dúvida de que é um projeto de promoção social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Concordo com a 

preocupação da Conselheira Dora, porque às vezes, ao aprovarmos 

uma resolução, estamos dificultando a vida de várias organizações.  

Eu gostaria de pedir um esclarecimento, que talvez até os 

Conselheiros do Ministério do Planejamento possam nos orientar.  

Essa exigência para obtenção de recursos da União, por parte de 

entidades culturais, onde se exige registro do CNAS, isso faz 

parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou é uma regulamentação 

de cada ministério?  Sobre isso estou em dúvida.  Se for exigência 

da LDO, estaremos realmente complicando para as entidades. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O Ministério da Cultura exige 

registro do CNAS. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Mas é prerrogativa de 

cada ministério definir essas exigências ou há uma lei maior que 

determina que todos os ministérios têm de cumprir?  Se aprovarmos 

a resolução sem ter conhecimento disso, amanhã estaremos 
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provocando sérios entraves às entidades.  Que se mude primeiro a 

LDO, para nos adequarmos... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não tenho a 

informação se a LDO exige o registro no CNAS de entidades 

culturais.  Se ela estiver exigindo, estaremos com uma outra lei 

incluindo a Cultura na nossa administração do CNAS.   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por isso é 

preciso ter essas informações, senão ficaremos girando em volta do 

toco.  É preciso ter essas informações para nos posicionarmos. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu apenas queria dizer 

que a LDO dá linhas gerais quanto ao aspecto de transferência de 

recursos.  Daí tem condição de não fazer isso caracterizando o 

registro.  Em linhas gerais, acho que precisamos ter conhecimento 

um pouco mais balizado sobre o assunto. 

 Outro ponto que eu queria colocar é sobre instâncias.  

Em uma resolução como esta, muitas vezes de impacto, perguntamo-

nos o seguinte: quais as  instâncias que já foram passadas?  

Talvez até a Consultoria Jurídica, porque está envolvendo 

legislações.  Uma das leis, a Lei nº 9.784, regula o processo 

administrativo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está na página 72. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Na condição de 

Conselheiro, concordo com essa preocupação, porque temos de estar 
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voltados não só à preocupação específica da assistência, mas a uma 

cobertura um pouco mais genérica, de outros órgãos, para que não 

haja nenhum prejuízo a ninguém. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Recebo a informação 

do Secretário-Executivo que essas resoluções foram encaminhadas 

formalmente, pela Internet, à Consultoria Jurídica do Ministério, 

que já se pronunciou sobre as três resoluções.   

 Foi levantada uma dúvida que, tenho a impressão, nenhum 

dos Conselheiros está tendo condições de responder:  a LDO exige 

registro no CNAS para as entidades culturais para poderem receber 

recursos?  Essa dúvida, levantada pelo Conselheiro Eduardo 

Barbosa, Deputado Federal, precisa ser sanada e vai ao encontro da 

preocupação da Conselheira Dora.  Nesse caso, poderíamos deixar 

essa questão e verificar se no correr do dia de hoje teríamos 

condições de ter cópia da LDO e ver se ela exige isso.  Se ela 

exigir, poderemos incluir aqui a Cultura, porque assim teremos uma 

cobertura legal.  Se não exigir, podemos continuar como está, 

porque estamos cumprindo a LOAS e o Decreto nº 2.536, isto é, 

estamos agindo de acordo com a legislação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E veremos quem 

pode examinar com melhores condições, que seria o Conselho de 

Educação e talvez o de Cultura.  Decidir sem conhecer isso é uma 

temeridade. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Solicitarei à 

Secretaria Executiva que obtenha uma cópia da LDO, para no correr 

do dia verificarmos esse ponto. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Gostaria de esclarecer que a 

Resolução nº 34 tem 5 anos.  Ela está totalmente desatualizada.  

Estamos tendo sérios problemas administrativos, com vários 

processos, inclusive com fundações, que estão incluídas nessa 

resolução.  Se não for aprovada essa resolução, fica aprovada a 

Resolução nº 34, que tem a Cultura.  Então, seria mais prático 

colocar a Cultura aqui, aprovar a resolução para resolver os 

problemas e na próxima reunião trazemos o assunto para discussão.  

Se for o caso, fazemos alteração do artigo, tirando a Cultura. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Inclusive consultando o 

Ministério da Educação e Cultura, conhecendo todos os dispositivos 

legais desses ministérios para saber se isso está contemplado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se os Conselheiros 

acharem que essa alternativa é válida, poderemos também colocar 

aqui a Cultura. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Creio que não tivemos 

tempo suficiente para dar uma olhada nisso.  Precisaríamos de um 

tempo para ver isso. Poderíamos deixar para fazer à tarde o exame 

dessas três resoluções, para termos tempo de passarmos os olhos 

nisso.  O assunto é de extrema relevância e estamos pegando 

questões pontuais, sem conhecer a substância. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, isso 

foi discutido pela Comissão de Normas.  Estamos tendo o relato da 

Comissão de Normas, onde a matéria foi discutida. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Não seria possível passar 

esta parte para discussão junto com os Informes? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Na minha opinião, será muito 

difícil tratar isso à tarde. 

 Eu sugeriria ler item por item, porque esse não foi o 

estudo de um dia. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu endossaria essa 

sugestão.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, 

dentro de alguns instantes estaremos recebendo o Sr. Ministro da 

Previdência.   

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Sr. Presidente, é 

possível fazer algumas rápidas considerações a respeito dessas 

duas resoluções? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

  ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu tenho algumas 

dúvidas.  A primeira é com referência a registro.  Na letra “b”  
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do § 2º do art. 3º se diz que nas fundações não participam da 

diretoria, dos conselhos, dos sócios e dos benfeitores pessoas 

físicas ou jurídicas dos poderes públicos federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal. 

 Eu acho abrangente demais, porque muitas entidades têm 

pessoas que se tornam secretários, prefeitos, deputados e haveria 

limitação para essas entidades.  Na Bahia existem algumas 

entidades que até por questões honoríficas indicam essas pessoas.  

Se for legal, excluímos, mas por questão honorífica entidades 

mantêm no quadro da estrutura um secretário de estado como forma 

de apoio.  Se não houver empecilho jurídico, não vejo por que não 

colocar como benfeitores. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sobre isso tenho um 

esclarecimento importante. 

 Temos dois tipos de fundação:  a chamada fundação 

particular, que é inteiramente privada, e a que é instituída por 

lei, que é a fundação pública. Se essas fundações públicas tiverem 

toda sua estrutura mantida pelo Poder Público, não tem sentido 

elas serem enquadradas como gratuitas, fazerem gratuidade, porque 

já estão totalmente mantidas pelo Poder Público.  Isso é 

exatamente para tentar retirar dessas fundações a possibilidade de 

terem todo seu funcionamento pago pelo Poder Público. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Concordo.  Então talvez 

fosse interessante ser colocada a expressão “totalitária”.  Muitas 

entidades colocam um secretário como conselheiro para ter melhor 

acesso ao poder público. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas esses 

conselheiros não farão parte dos quadros da entidade.  Ela tem de 

funcionar pelo regime da CLT inclusive. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eles são convidados a 

serem conselheiros.  Aqui está abrindo diretoria, conselhos, 

sócios e/ou benfeitores.  Uma pessoa que por acaso seria benfeitor 

mas que ocupa cargo público também teria problema em apoiar uma 

entidade.  Com essa redação, daria esse sentido.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas um benfeitor 

pessoa jurídica pública... 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Não, pessoa física ou 

jurídica. 

 Uma pessoa que queira ajudar uma entidade por ocupar um 

cargo público, não pode. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa questão já 

chegou a ser muitas vezes discutida na Comissão de Normas do CNAS, 

tanto na gestão passada como nesta.  Uma das deliberações que este 

Conselho tomou foi a que não deveria haver qualquer vinculação 

administrativa nem de recursos das entidades públicas com o Poder 

Público. 

 É com prazer que comunico que neste instante estamos 

recebendo o Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social e a 

Secretária de Assistência Social. 
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 Temos a honra e o prazer de receber o Ministro Waldeck 

Ornélas e a nova Conselheira, Secretária de Estado de Assistência 

Social, Wanda Engel.  Damos as boas-vindas à nova Conselheira. 

 Nesta oportunidade, apresento ao Sr. Ministro a pauta 

da reunião que estamos realizando.  Estamos discutindo as 

resoluções apresentadas pela Comissão de Normas.  Entre elas, 

temos três muito importantes, que atingem profundamente o 

funcionamento de todo o Conselho Nacional de Assistência Social 

porque tratam do registro e do certificado de entidades de fins 

filantrópicos e também abre o prazo de 90 dias para entidades que 

perderam prazo para renovação de seu certificado, devido a 

dificuldade do CNAS em examinar os processos que aqui se 

encontravam. 

 Os Conselheiros já se manifestaram sobre a primeira 

resolução e estamos agora discutindo a segunda resolução, que se 

refere ao registro das entidades no Conselho Nacional de 

Assistência Social.  Houve uma dúvida levantada pela Conselheira 

Dora, respaldada pelo Conselheiro Deputado Eduardo Barbosa no 

sentido de saber se as entidades culturais deveriam também fazer 

parte da concessão do registro pelo CNAS.  O Conselheiro Eduardo 

levantou a dúvida de que a LDO mencionaria que as entidades 

culturais precisariam ter o registro para receber recursos da 

União.  Não temos como esclarecer a questão no momento, por não 

termos a LDO.  Assim, há duas propostas sobre a mesa:  a primeira, 

dar um tempo aos Conselheiros para lerem mais detidamente esses 

documentos e voltarmos a analisá-los na parte da tarde;  a 

segunda, ler item por item a resolução, e irmos deliberando à 

medida que formos lendo.  Agora, estávamos tratando exatamente da 
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questão das fundações, autorizadas por lei, pelo Poder Público.  O 

Conselheiro Brito estava dizendo que essa exigência de não 

participar da diretoria dos conselhos sócios e benfeitores pessoas 

físicas ou jurídicas do Poder Público federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal era uma exigência muito forte.  Eu estava 

esclarecendo que este Conselho já se havia manifestado diversas 

vezes sobre essa matéria, e uma das preocupações do Colegiado é 

que se essas entidades começarem a ter funcionários pagos pelo 

Governo, recursos recebidos sistematicamente pelos Poderes 

Públicos, elas acabam perdendo a caracterização de entidade de 

direito privado.  Embora seja de direito privado pela 

Constituição, ela é mantida pelo Poder Público.  Assim, não teria 

condições de falar em gratuidade. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Sr. Presidente, a Luíza 

me alertou que são instituídas pelos poderes públicos.  Nesse 

caso, só se abrange as entidades que são instituídas pelos poderes 

públicos, e as entidades particulares não são abrangidas. Neste 

caso, eu concordo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - São apenas as 

instituídas pelo Poder Público. 

 Consulto o Sr. Ministro se S.Exa. gostaria de fazer 

alguma comunicação particular ao Conselho. 

 Passo a palavra ao Sr. Ministro e, posteriormente, à 

Secretária. 
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 MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Meus prezados amigos, 

estamos na primeira reunião deste ano.  Eu, aliás, assumi o 

compromisso de em todas as reuniões eu dar pelo menos uma passada 

por aqui, para nos mantermos atualizados quanto às diversas 

matérias tratadas. 

 Existem várias novidades para serem consideradas.  

Sobre este comentário da LDO, a que o Gilson fez referência, eu 

queria pedir ao Eduardo, na condição de membro do Conselho e 

Deputado, que desse alguma atenção. Os municípios já têm, por 

dever de ofício, por competência constitucional, a função social.  

Então, não justifica que tenhamos os municípios no cadastro do 

Conselho.  Ficamos engrossando a burocracia com isso, quando é 

desnecessário.  Eu gostaria que o Eduardo ficasse atento à LDO, 

para que não se condicione o recebimento de recursos pelos 

municípios à regularidade perante o Conselho e esse tipo de coisa, 

porque isso gera uma burocracia e, de outro lado, termina 

impedindo o recebimento de recursos por municípios que estejam 

inadimplentes, dificultando a própria transferência de recursos da 

assistência social para as entidades locais, porque eles têm de 

passar pelo município ou pelo Estado. 

 Aproveito para fazer outro comentário, até para que o 

Conselho discuta o tema, porque sobre ele já conversei com a 

Secretária Wanda — e também gostaria que o Eduardo o examinasse. 

 Na LDO vincula-se o recurso.  Temos um recurso do Fundo 

para cada linha de ação.  Temos subatividades para cada linha de 

ação.  E temos também valores, tetos por Estados.  Só que a 

caixinha vem toda preenchida:  divide-se o fundo por Estado e por 

linha de ação.  Isso, na prática, significa que como a tendência é 
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sempre haver um certo incrementalismo, falta flexibilidade à 

política de assistência social.  De repente, uma prioridade no Rio 

Grande do Sul é diferente da prioridade do Acre.  No entanto, o 

Conselho e a Secretária, os que executam a política — o órgão 

gestor e o Conselho — não têm a flexibilidade de dirigir a 

Política de Assistência Social, porque ela já está toda 

discriminada, não há nenhuma condição operacional de variar isso 

de acordo com uma prioridade. 

 Temos um país continental, heterogêneo e 

desequilibrado, então é preciso a percepção da necessidade de 

ponderar isso.  Eu gostaria que o Conselho discutisse essa 

questão, e o Eduardo poderia ser nosso porta-voz no Congresso em 

relação a esse assunto, quando discutir a LDO, dependendo da 

posição que o Conselho tome a este respeito. 

 A mim me parece que deveríamos ter o total de cada 

Estado e o total de cada subatividade.  Mas a composição ser 

adequada, de parceria entre o Conselho e a Secretaria de 

Assistência Social, em relação à discriminação, à alocação desses 

recursos, a fim de que o Conselho possa ganhar o papel de 

participar dessa formulação da alocação dos recursos.  Creio que 

seria um passo importante. 

 Outra novidade seria a transformação da Secretaria de 

Assistência Social em Secretaria de Estado, com o que o Governo 

quis sinalizar uma atenção e uma preocupação específica com essa 

área.  A Dra. Wanda Engel, que assumiu a Secretaria e agora 

integra também o Conselho, terá oportunidade, no decorrer da 

reunião, de fazer não apenas comentários sobre a reunião da 

Secretaria com os Secretários estaduais, mas sobretudo colocar as 
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diretrizes, prioridades e novos enfoques e ajustes que, no âmbito 

do Executivo, estão sendo trabalhados no sentido de fazer na área 

da Política de Assistência Social.  Devo adiantar apenas que a 

condição de secretaria de estado para a Secretaria de Assistência 

Social vai abrir espaço para que a Secretaria de Assistência 

Social possa também coordenar e compatibilizar uma série de ações 

de diversos órgãos, buscando a integração dessas ações, o que vai 

permitir a todos não só maior transparência, mas maior 

disponibilidade de informações sobre as ações sociais no seu todo 

no âmbito do próprio Governo, no que diz respeito a diversas 

iniciativas, diversas providências que existem e têm incidência 

direta ou indireta sobre a Política de Assistência Social e que 

passavam à margem ou caminhavam paralelamente.  Isso vai nos 

permitir ter informes cada vez mais claros e, por conseguinte, 

melhor condição de avaliação do que tem sido essa Política de 

Assistência Social e do que é efetivamente a ação governamental, 

não apenas no âmbito federal, mas também no âmbito dos Estados e 

municípios, buscando cada vez mais uma visão integrada das 

diversas ações e, sobretudo, uma relação de complementaridade, de 

parceria etc. 

 A Wanda tem algumas idéias em relação ao envolvimento 

do setor privado, e falará sobre essas coisas. 

 Um terceiro item que eu queria comentar é o que se 

refere aos diversos programas.  No caso do Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil em particular, já tivemos reuniões 

administrativas, eu e a Dra. Wanda, com o Ministério do 

Planejamento e, conforme a orientação do Presidente da República, 

embora os recursos orçamentários sejam insuficientes, o programa 
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será mantido na sua integralidade, não vai haver nenhum corte no 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.  Oportunamente, será 

providenciada uma suplementação, com remanejamento de recursos no 

âmbito da União.  Além disso, a Dra. Wanda estará trabalhando com 

os Estados que hoje têm o programa no sentido de que possamos 

obter inclusive uma ampliação desse programa ainda no decorrer 

deste ano.  De modo que essas medidas estão sendo tomadas.   

 Certamente, a Dra. Wanda também fará referência ao novo 

tratamento que se está dando aos diversos programas, com nova 

abordagem e novo relacionamento entre União, Estados e municípios 

nessa questão.  Vou deixar de me referir a esse ponto, para que 

ela possa, na sua intervenção, fazer esses comentários. 

 Também queria me solidarizar com o Conselho e com a 

família do Conselheiro recentemente falecido.  É uma pena, porque 

era uma pessoa que estava participando conosco desses esforços e 

desses trabalhos. 

 Quero me colocar à disposição para algum comentário, 

embora tenha de sair a seguir, porque teremos uma reunião com o 

Presidente da República e governadores na sexta-feira, e a 

Previdência é um dos temas da agenda.  Assim, estou envolvido no 

levantamento de alguns dados.   

 Ouço a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sr. Ministro, 

realmente considero uma atitude muito cordial e muito simpática de 

V.Exa. vir às reuniões do CNAS, apesar de vir rapidamente. 

 Como esta reunião é importante, tratando de assuntos 

relevantes, que a Sra. Secretária nos mostrará, se fosse possível, 
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seria interessante V.Exa. permanecer durante as discussões destas 

questões.  Como vai caber ao Ministro de Estado regulamentar a 

Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional 

Básica, aprovada em dezembro, por unanimidade, pelo CNAS — e o 

senhor dela tomou conhecimento, pois até tivemos uma discussão 

sobre isso, concordando V.Exa. com a aprovação dos documentos em 

dezembro —, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a 

regulamentação e publicação imediata da Política Nacional de 

Assistência Social.  Essa é uma dúvida existente entre todos os 

que fazem parte da área de assistência social.  Já foi prometida 

em vários eventos e seria salutar que fosse aprovada e publicada. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Sr. Ministro, Sra. 

Secretária, em primeiro lugar eu queria dizer que me sinto muito 

satisfeito em vê-lo tão bem disposto.  Não estive com o senhor 

após seu problema de saúde, mas ficamos preocupados com isso.  O 

senhor está muito bem, deve se cuidar agora. 

 

 MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Eu tinha sete vidas, perdi 

uma, restam seis.  Há cinco à disposição da Previdência e 

Assistência.  A sexta eu não dou! 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Cuide-se, então. 

 Sabemos da sensibilidade do Ministro em relação à 

Assistência Social.  Vimos uma mudança de tratamento muito grande, 

a partir da posse do Ministro, que valorizou a Assistência Social 

dentro do Ministério mesmo antes de ela ser colocada em um novo 
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patamar, com um novo status em sua estrutura.  Para nós, isso é 

muito importante. 

 Sobre as questões de orçamento a que V.Exa. se referiu, 

as idéias são pertinentes, são interessantes e devemos aprofundá-

las no Conselho, juntamente com a SEAS, para fazermos uma proposta 

bem consistente.  Na realidade, essa discussão nunca se deu no 

Congresso em relação à assistência.  A assistência sempre foi 

colocada na discussão como uma coisa muito mais de subvenção, de 

oportunismo de atender a algumas demandas clientelistas do que um 

financiamento da Assistência.  

 Nós nos dispomos a criar um grupo de trabalho 

permanente no Congresso para isso, e já combinamos com a 

Secretária uma reunião, que será realizada daqui a duas semanas, 

onde estará um grupo de parlamentares envolvidos com a questão da 

Assistência.  Creio que a partir daí vamos criar um fórum 

permanente de discussão no Congresso.  Isso foi acatado com muito 

bons olhos pela Secretária, que está estimulando que isso 

aconteça. 

 Também queria reforçar a fala da Conselheira Fátima, 

porque existem duas questões que aqui serão discutidas — lógico 

que após o pronunciamento da Secretária, porque precisamos ouvi-la 

primeiro, para ver se é pertinente aquilo que levantamos.  Pode 

ser até que algumas coisas sejam respondidas pela própria 

Secretária. 

 As Comissões de Finanças e a de Política do  

Conselho têm dois documentos e eu acredito que pelo menos dois 

pontos desses documentos são de decisão do próprio Ministro.  
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Aliás, na conversa que eu tive com a Secretária, ela me disse que 

sobre isso caberia decisão do Ministro. 

 A primeira questão refere-se à publicação da NOB, que é 

decisão do Ministro.  A outra é em relação ao financiamento, sobre 

o que temos preocupações a serem levantadas no que diz respeito ao 

financiamento de 1998, de compromissos que ainda não foram 

cumpridos.  O próprio Ministro teve a gentileza de me telefonar no 

dia 22 de dezembro dizendo que estaria buscando todas as 

alternativas para honrar tais compromissos.  Temos também uma 

discussão em relação ao orçamento de 1999.  A Secretária sabe que 

eu e o Conselho não concordamos muito com a decisão tomada pela 

Secretaria a respeito da divisão do orçamento em doze parcelas.  

Nós entendemos que está havendo um sacrifício para os programas de 

atendimento.  Isso vai trazer o caos daqui para a frente, e talvez 

os gestores estaduais e municipais se tornem impotentes para 

administrar isso, pela forma tão rápida como aconteceu essa 

decisão de financiamento dos programas da chamada série histórica. 

 Eu queria ouvi-lo pelo menos a respeito dessas duas 

questões, porque acho que elas dependem muito da sua atuação 

política.   

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Quanto o senhor fala 

sobre o reordenamento da Secretaria de Assistência Social, ficamos 

esperando que isso venha compor com o que o Conselho Nacional tem 

proposto nestes últimos tempos, isto é, que nossa relação se 

estreite cada vez mais e que nossos pensamentos também se 

estreitem de forma mais sólida. 
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 De qualquer forma, essa flexibilidade passa, sem 

dúvida, pela questão do orçamento. 

 Quanto à proposta orçamentária de 1999, temos uma 

camisa-de-força com relação aos programas e serviços de 

assistência social, quando da aprovação do orçamento.   Existem 

serviços de  ação continuada, porque não podem ter solução de 

continuidade, e não se pode optar, na redução de metas, entre o 

idoso asilado de 70 anos com câncer terminal e o de 75, com 

diabete muito alta, também abrigado.  Qual dos dois teremos de 

cortar, se houver questão de meta?  Ou então escolher quem atender 

entre o portador de deficiência auditiva com paralisia cerebral e 

o com deficiência mental.  É muito complicada a diminuição de 

meta, tendo em vista que são serviços de ação continuada. 

 No ano passado, nossa proposta foi que se aumentassem 

os recursos, mas houve esse corte.  Aqui temos representadas três 

grandes federações que trabalham nessa área, além de outras que 

trabalham em outras áreas também.  A Dra. Lizair, Presidente da 

Federação das Pestalozzis do Brasil, e eu, na qualidade de 

Presidente da FEBIEx, temos uma preocupação muito grande em 

relação a esse problema sobre como compatibilizar o recurso que 

foi cortado com a clientela que já vem sendo atendida em serviços 

de ação continuada.  Quanto aos outros, embora se possa ter muitas 

dificuldades com relação à elegibilidade da clientela a ser 

atendida, pode haver um pouco mais de flexibilidade, como, por 

exemplo, na questão da ação de assistência integral à criança e ao 

adolescente, ao Brasil Criança Cidadã, ou a recomposição do 

programa de renda mínima, que parece que o governo tem interesse 

em recompor, ou recompor o orçamento do combate ao trabalho 
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infantil.  Entretanto, nos serviços de ação continuada fica muito 

difícil, no ano em curso, em que os atendimentos estão sendo 

prestados, tentarmos fazer diminuição de meta, quer seja em 

creches, asilos ou em clínicas que trabalham com a reabilitação de 

portadores de deficiência. 

 

 MINISTRO WALDECK ORNÉLAS - Deixem-me fazer alguns 

comentários. 

 Na verdade, em relação à Política e à NOB não está 

havendo qualquer dificuldade.  Na reunião de dezembro, até 

ponderei que eventualmente adiássemos um pouco a aprovação, 

exatamente porque eu levantava, naquela ocasião, o problema em 

relação à filantropia, pois estávamos discutindo uma modificação 

com o Congresso Nacional nesse assunto.  Também iríamos ter o 

início de um segundo governo, que embora com reeleição trouxe 

modificações na área de assistência social, como as que 

aconteceram. 

 Aliás, devo dizer que provavelmente nesta semana 

teremos a nova estrutura da Secretaria de Estado de Assistência 

Social, já desenhada de conformidade com a nova Secretária.  Os 

senhores terão oportunidade de ver que será uma estrutura que terá 

uma legibilidade externa bastante maior que a que tínhamos antes.  

Teremos uma estrutura bastante transparente, inclusive com 

gerências para cada programa, isso bem definido na própria 

estrutura, de maneira que será um passo importante.   

 O retardo na publicação da NOB e da Política tem a ver 

exatamente com essa fase de ajuste que estamos vivendo, para que 
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possamos fazer uma coisa sobre a qual já esteja nessa perspectiva 

do novo quadro, da nova realidade. 

 Com relação à filantropia, estamos discutindo a 

regulamentação do decreto.  Inclusive, com o conceito que gerou a 

nova lei, a idéia é que só se justifica a renúncia da cota 

patronal previdenciária se for para ampliar o espectro de ações, o 

volume das ações de assistência social do governo, como uma ação 

subsidiária feita por agentes da sociedade.  Nesse caso, não 

apenas isso está afirmado, como fizemos duas categorias 

diferentes.  Teremos a entidade beneficente de assistência social, 

que é aquela a quem a Constituição assegura a isenção da cota 

patronal previdenciária, mas também se abriu um novo espaço, o da 

possibilidade de uma redução parcial no caso das entidades 

educacionais e das entidades de saúde. 

 Vamos ter na regulamentação — estamos trabalhando nisso 

— a sinalização de um trabalho cooperativo entre o Conselho e a 

Secretaria de Estado da Assistência Social, de maneira que os dois 

participem inclusive na definição do tipo de entidade, da 

tipologia de entidade que tenha direito ao benefício pleno.  A 

idéia é que haja uma proposta da Secretaria e uma resolução do 

Conselho legitimando isso.  Por exemplo, entidades como APAEs, 

Pestalozzis, Institutos de Cegos, por sua tipologia possam estar 

contemplados já por definição em uma resolução do próprio Conselho 

Nacional de Assistência Social.  Este é o caminho que estamos 

examinando nessa questão.  Haverá espaço de participação do 

Conselho nas decisões sobre essa questão. 

 Com relação a recursos, tivemos uma proposta 

orçamentária feita com base em uma expectativa de crescimento do 
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PIB de 4%, e depois sobrevieram os problemas da Ásia e da Rússia, 

com reflexos na nossa economia, e sobre o nosso próprio país.  Com 

isso foi refeito o orçamento, em razão de uma necessidade de um 

corte no valor de 8 bilhões e 700 milhões em um orçamento que está 

cada vez mais estreito, em termos de custeio e capital, parte de 

investimentos e atividades custeadas pelo Governo Federal. 

 Hoje, temos um orçamento nesta área bastante 

inflexível.  Eu chamaria a atenção para o fato de que ainda assim 

a Previdência e a Assistência Social têm o maior orçamento do país 

na parte de custeio e capital  — o primeiro é o da Saúde; o 

segundo, o da Educação, e o terceiro, a Previdência e Assistência 

Social. 

 Apesar de os nossos recursos estarem escassos, temos de 

ver isso dentro do contexto global do que é o orçamento do país, 

do que é o volume de recursos que o país dispõe para seus gastos 

fiscais.  Sabemos que é um orçamento deficitário, tanto assim que 

todo esforço na área previdenciária tem sido feito exatamente no 

sentido de reduzir esse déficit. 

 Tivemos esse ajuste e a Secretária está discutindo-o, 

para que não tenhamos redução de metas, que possamos rever as 

formas de financiamento dessas políticas dos diversos segmentos.  

Temos de tratar a Política de Assistência Social nos seus diversos 

segmentos. 

 Com relação a restos a pagar do ano passado, com 

respeito aos recursos do ano passado, creio que há dois aspectos.  

O Eduardo tem razão, e em contato telefônico com ele eu disse que 

estava autorizado, que vamos pagar tudo o que se realize.  Agora, 

também aí precisamos começar a ter um pouco mais de critério, 
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vamos dizer assim, no que diz respeito às entidades.  Não podemos 

estar passando os recursos automaticamente.  Precisamos ver  — e a 

SEAS vai trabalhar mais nessa direção — uma mecânica de avaliação 

da qualidade, da eficácia, do conteúdo dessas ações. 

 O que ocorre, Eduardo, é que muitas entidades deixam de 

prestar contas quase que ao longo do ano todo.  Se ela não presta 

contas, temos de verificar o que está ocorrendo.  Essas metas 

estão efetivamente acontecendo na ponta?  Por que não prestam 

contas?  Não utilizaram os recursos?  São coisas em que temos de 

aperfeiçoar nossos mecanismos gerenciais também, porque — temos 

inclusive discutido isso — nossa política tende a ser a de 

transferência automática de recursos.  É preciso controlar, via 

conselhos municipais inclusive, a qualidade e a eficácia do 

atendimento.  Estamos discutindo novos mecanismos operacionais 

nesse particular.   

 Nesse sentido, teremos um ano bastante fértil, bastante 

rico em produção de novos procedimentos, simplificando e reduzindo 

a burocracia de um lado, mas de outro lado buscando conhecer com 

precisão o desempenho dessas ações lá na ponta.  E com ênfase cada 

vez mais acentuada na descentralização  — isto é o que estamos 

buscando. 

 Anotei aqui a relação entre a Política Nacional de 

Assistência Social e o orçamento.  Creio que os comentários sobre 

a questão orçamentária se tornam pertinentes porque a partir de 

agora passamos a ter uma Política aprovada pelo Conselho.  Então, 

é desejável, a partir daí, que tenhamos uma maior flexibilidade 

operacional nesses mecanismos — retomando a questão da LDO.  A 

Política Nacional de Assistência Social é um fato novo, para 
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permitir que o Congresso também flexibilize a definição da 

política no âmbito de cada macrorregião ou de cada Estado. 

 Quanto à minha presença, devo dizer que a Secretária é 

plenipotenciária na área de Assistência Social.  Estou com a 

agenda cheia hoje, devido à reunião que vai haver com os 

governadores.  Preciso estar em contato com outros ministérios e 

com outras áreas do governo, e do próprio ministério, para ter 

algumas informações para a reunião.  Infelizmente, não posso 

participar da reunião de hoje. 

 Entretanto, acredito que neste ano poderemos aprimorar 

essa forma da minha participação nas reuniões, de modo que 

possamos, em face da agenda, discutir qual o melhor momento de eu 

comparecer ou como participar mais ativamente dos debates.  De 

minha parte, sempre reitero a plena disposição e o grande 

interesse em estar participando e acompanhando toda a discussão da 

Política de Assistência Social, porque ela é fundamental para nós.  

Ela representa 50% da razão social do Ministério, portanto, eu não 

posso ficar apenas preocupado com a Previdência, embora ela me dê 

mais dores de cabeça e até úlcera.  (Risos.)   

 Assim, peço desculpas aos senhores, mas tenho de me 

retirar.  A Secretária fará os comentários pertinentes e creio que 

alguns dos pontos levantados serão enriquecidos com as 

considerações que a Wanda vai fazer.  A partir daí, esclarece-se 

essa questão e, se for o caso, faremos outra reunião específica 

sobre o tema. 

 Um abraço a todos e muito obrigado. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Secretária Wanda 

sugere que se dê prosseguimento à pauta, porque há um período 

específico destinado à Secretária, constante do item 3, a ser 

tratado logo após a discussão das resoluções. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Eu gostaria de propor a 

inversão.  Uma vez que o Ministro já deu a introdução, eu proporia 

que fosse passada a palavra à Secretária e depois voltássemos ao 

assunto das resoluções. 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Vou permanecer durante toda a 

reunião.  Podemos terminar o item das resoluções e seguir a pauta. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Ao pronunciamento da 

Secretária havíamos ligado o informe das comissões.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, é preferível 

encerrar o item sobre resoluções. 

 Dando seqüência à pauta, tem a palavra a Irmã Tereza. 

  

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu gostaria de saber se ficou 

clara a proposta de ser lido item por item ou se serão dados 

apenas os enfoques principais. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu queria dar 

continuidade às minhas colocações com referência ao registro e ao 

certificado. 
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 O artigo 4º, II, diz que são documentos necessários ao 

encaminhamento do pedido de registro ao Conselho Nacional de 

Assistência Social: II - comprovação de que se encontra legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.  Minha 

sugestão é que se fundisse esse inciso com o IV, para que somente 

os Conselhos Municipais pudessem dar a comprovação e o atestado de 

funcionamento das entidades.  A própria LOAS exige que nós, como 

Conselhos municipais, tenhamos essa atribuição.  Então, há uma 

grande dificuldade nos municípios para isso, porque muitos 

prefeitos estão dando esse atestado, o delegado de polícia etc.  E 

aqui não deixa claro quem vai comprovar o funcionamento da 

entidade há pelo menos um ano.  Esse é o funcionamento efetivo. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Ontem trabalhamos o dia inteiro 

sobre essas resoluções.  Essas duas resoluções são longas, sendo 

que uma delas diz respeito a registro e a outra ao certificado de 

filantropia.  Creio que não conseguiremos discuti-las ponto a 

ponto, como era a intenção.  Minha sugestão é que a Irmã dê um 

informe sobre cada uma das resoluções, mostrando seus pontos 

centrais.  Na hora do almoço, os Conselheiros lêem as resoluções, 

porque precisa de uma leitura para verificar se não esquecemos 

nada, se há mais alguma coisa.  Durante a tarde, votamos as 

resoluções. Agora, passamos à discussão com a Secretária, 

aproveitando a presença dela aqui, e vamos trabalhar mais a 

questão da política, das estratégias etc. 

 Sugiro, então, que a Irmã Tereza diga que a resolução 

tal trata disso, disso e disso; incluímos tal e qual ponto, só 
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para dar destaque.  Depois do almoço, aprovaremos ou não as 

resoluções. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - No caso, encaminharemos 

diretamente para a Irmã nossos destaques e ela os enquadraria.   

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Para a Irmã ou para qualquer 

membro da Comissão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Está sendo elaborada uma 

minuta, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.  Vou 

fazer uma inconfidência — não será a Inconfidência Mineira, será a 

inconfidência baiana:  é possível que ainda hoje pela manhã, ou no 

horário do almoço, tenhamos alguma noção do que vem nessa minuta.  

E essa minuta tem uma interface muito grande com essa questão que 

está sendo colocada aqui.  Se aprovarmos agora essas resoluções e 

se tivermos acesso às idéias principais da minuta, e haja qualquer 

relação entre elas, vai se criar um novo fato.  A senhora poderia 

destacar os fatos principais e aprovaríamos isso na parte da 

tarde. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu também queria 

sugerir que se suspendesse essa discussão, na hora do almoço seria 

feita a leitura das resoluções, mas esse ponto seria o item 7 da 

pauta.  Isto é, os informes das comissões deveriam ser feitos logo 

após o pronunciamento da Secretária, porque estão muito ligados. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os Conselheiros que 

estiverem de acordo com esse encaminhamento proposto pela 

Conselheira Fátima, referendando a proposição da Conselheira 

Rosângela, permaneçam como estão. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, só 

queria informar que já dispomos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, que nos foi encaminhada pelo Dr. César.  Sugeriria 

que a Comissão de Financiamento, além dos Conselheiros, desse uma 

olhada nesse material.  Como havíamos adiantado, a LDO menciona de 

maneira geral e não se detém especificamente na questão de 

registro.  Mas que há envolvimento, há. 

    

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Proponho que seja 

encaminhada à Conselheira Fátima, Coordenadora da Comissão, que 

durante o almoço leria a LDO e veria se há algum ponto adicional. 

 Com a palavra a Irmão Tereza, para dar um informe geral 

sobre as resoluções. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Na resolução do registro, os 

enfoques novos foram melhores esclarecimentos quanto à fundação, o 

CNPJ, antigo CGC, e a questão do prazo, incluindo a Lei nº 9.784, 

que é de urgência urgentíssima, porque as entidades não estão 

conhecendo esse prazo, que ficou bastante diminuído.  Isso é muito 

sério e pode até causar uma omissão da nossa parte. 

 Quanto à resolução referente ao certificado de fins 

filantrópicos, quero lembrar aos Conselheiros que o Decreto nº 

2.536 está em vigor desde 6 de abril de 1998.  Então, é uma coisa 
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que devemos também nos ater, pois é da nossa responsabilidade 

quanto aos deferimentos e indeferimentos.  Houve pedido de 

concessão de certificado para as novas entidades e a Resolução 46 

está completamente — posso dizer completamente — defasada diante 

do Decreto nº 2.536.  Creio que isso é do nosso conhecimento. 

 Quanto aos enfoques da resolução sobre concessão do 

certificado, temos o art. 2º que está igual ao Decreto nº 2.536.  

Isso talvez possa causar alguma estranheza, mas fecha com a LOAS. 

 O prazo também é enfocado e também as fundações. A 

maior novidade é em relação às fundações, quanto à concessão de 

certificado, que repete, na íntegra, o que está na resolução da 

concessão do registro.  Não há nada de diferente. 

 São esses os enfoques principais.  Foi seguido o 

decreto, porque ele está em vigor. 

 Caso algum fato novo sobrevenha, aqui está a resolução 

para ser alterada e novamente publicada.  O que me preocupa é o 

espaço que ficou a descoberto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Secretário-Executivo. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Só queria lembrar os Conselheiros 

que, às vezes, uma resolução do CNAS chega a ser discutida até no 

Superior Tribunal de Justiça, quando for o caso.  Às vezes, alguma 

norma totalmente desatualizada, como disse muito bem a Irmã 

Tereza, precisa ser atualizada no tempo.  No caso específico da 

Cultura, até sugeriria que incluíssemos a Cultura para aprovar a 

resolução, para não violar uma instrução normativa do Tesouro 
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Nacional que exige para qualquer convênio celebrado com a União 

que seja exigido o registro do certificado de fins filantrópicos — 

está até errado o título, isto é falta de conhecimento da nossa 

nomenclatura.  Mas há exigência da União com relação a isso.  Acho 

que pode haver prejuízo para as entidades da Cultura, e se não 

aprovarmos essa resolução a outra continuaria com a Cultura, o que 

daria na mesma.  Seria importante inserir a parte da Cultura 

apenas no registro, para que não houvesse prejuízo para as 

entidades, mas que fossem atualizadas essas resoluções. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Só queria lembrar que o 

decreto de utilidade pública contempla as entidades culturais. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos deixar em 

aberto as aprovações das resoluções. 

 Indago ao Secretário-Executivo se existe algum 

comentário específico a respeito das demais resoluções que estão 

aqui indicadas, aquelas rotineiras do CNAS, de aprovação de 

registro e de certificado. 

 

 MARCOS MAIS JÚNIOR - A única observação que eu gostaria 

de fazer é saber dos Conselheiros se eles estão recebendo as 

resoluções pela Internet.  Isso facilita muito, porque podem lê-

las com calma.  O José Carlos havia cobrado isso.  Algumas pessoas 

não tinham o novo programa e quando mandávamos as resoluções elas 

não abriam.  Era preciso mandar na versão antiga.  Fiquei até 

surpreendido, porque, se não me engano, a Dra. Sônia disse que o 
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Ministério da Educação ainda não tinha o Word-7.  É preciso falar 

com o Paulo Renato para comprar! 

 Se todos estão recebendo, facilita, para que a leitura 

não seja muito maçante.  Hoje estamos aprovando quase 300 

processos nessas resoluções.  Mandando gradativamente, a dose de 

sacrifício fica menor.   

Mas não há nada especial.  Trata-se de resoluções de 

importação, a maioria de deferimento de registros, e poucos 

indeferimentos. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu trouxe um ofício para 

a Secretária e gostaria de entregá-lo.  Parabenizamos a SAS 

Brasília pela mudança na SAS Bahia, foi eficiente a mudança.  Nós 

formamos um bloco unido INSS/SAS-Bahia/Conselho Municipal, CETRAD 

e tem sido muito importante esse trabalho.  Queria que registrasse 

em ata esse parabéns, porque devemos aplaudir as boas ações. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ao ponto 3 da 

pauta:  Informes sobre a Reunião da Secretaria de Estado de 

Assistência Social - SEAS, com os Secretários Estaduais de 

Assistência Social. 

O Secretário-Executivo sugere que aprovemos as 

resoluções comuns, deixando somente as três da Comissão de 

Política para a tarde. 

Em votação as resoluções nºs 204, 205, 208 a 214/98, e 

1 a 20/99. 

Os que estiverem de acordo, permaneçam como se 

encontram.  (Pausa.) 
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JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Eu sugeriria que essas 

resoluções fossem também encaminhadas para os Conselhos Estaduais, 

por e-mail, fax ou outra forma. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Principalmente agora, com a nova 

Lei 9.784, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo.  No 

caso de indeferimento, logo que o Conselho deliberar indeferindo, 

a entidade terá de tomar conhecimento imediatamente, para entrar 

com recurso.  Podemos disponibilizar isso aos conselhos estaduais, 

para que quem não lê o Diário Oficial receba isso pela Internet.  

Não há nenhuma dificuldade em fazermos isso, desde que os 

Conselhos Estaduais tenham e-mail, obviamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os que estiverem de 

acordo com as resoluções apresentadas, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovadas as resoluções acima mencionadas.  As três 

resoluções relatadas pela Irmã Tereza terão sua discussão 

transferida para a tarde. 

Tenho a satisfação de passar a palavra à Secretária 

Wanda Engel, que pela primeira vez participa de reunião do 

Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

WANDA HENGEL ADUAN - Inicialmente, quero dizer que é um 

prazer e uma honra participar deste Conselho, que sem dúvida 

nenhuma representa o principal instrumento de ação na área de 

definição de políticas sociais, cuja responsabilidade executiva 
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cabe à atualmente Secretaria de Estado de Assistência Social.  O 

Ministro já falou sobre o valor simbólico  — creio que até mais 

simbólico que real — da transformação da Secretaria de Assistência 

Social em Secretaria de Estado de Ação Social, ou melhor, de 

Assistência Social.  Aliás, eu gostaria que fosse de 

Desenvolvimento Social, mas esse é um outro ponto que depois 

poderemos conversar. 

Eu venho de uma longa história na área social, que 

começa no campo de criança e adolescente.  Assim, eu tenho a 

experiência do primeiro Conselho Nacional de Defesa da Criança e 

do Adolescente, onde participava como representante da sociedade 

civil.  Então, tenho a vivência dos dois lados.  Também tenho 

vivência pelo fato de ter sido gestora municipal.  Com essa 

história, venho tomar assento neste Conselho, com a crença de que 

os conselhos são importantíssimos espaços de diálogo, que eu 

acredito fundamental, como é a democracia participativa.  Estou me 

colocando aqui como parte integrante deste Conselho para trabalhar 

em ambiente de absoluto compromisso com o sujeito da ação da 

assistência social, compromisso que independe de o compromissado 

estar no governo ou na sociedade civil.  Aqui é um espaço de 

diálogo, de grupos, pessoas, instituições que efetivamente, apesar 

de divergências periféricas, têm algo que as une:  o compromisso 

efetivo com os grupos mais fragilizados deste país. 

Isto posto, queria dizer que ao relatar a reunião que 

tivemos com Secretários de Estado de Trabalho e Ação Social só vou 

pegar o mote para apresentar algumas questões, alguns problemas 

que interessam a nós todos. 
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Nossa primeira iniciativa foi chamar todos os 

Secretários de Estado de Ação Social para, com os nossos 

principais parceiros  — os Secretários de Estado — dividirmos 

apreensões, responsabilidades, encaminhamentos etc. etc. 

Tivemos uma excelente resposta.  Vieram quase todos, 

apesar de a grande maioria deles ter tomado posse há muito pouco 

tempo, ainda estavam na situação de “acabei de chegar”.  Mesmo 

assim, a reunião foi extremamente profícua e conseguimos discutir 

com toda clareza, com toda transparência os problemas que hoje 

afetam a área de assistência social e as possibilidades de 

suplantar esses problemas. 

A primeira coisa sobre a qual falamos foi que, apesar 

da Política Nacional de Assistência Social não ter sido ainda 

assinada, sancionada e publicada — e o que o Ministro disse foi 

que não há problema nenhum nisso, pode ser feito agora —, ela está 

sendo colocada em execução.   

Estamos pensando em uma Secretaria de Assistência 

Social que se organize em termos, primeiro, de uma rede protetora 

que possa ser pensada por meio da metodologia da faixa etária.  

Então, o que é preciso é saber que programas, que políticas são 

necessárias para a faixa de zero a 6 anos; para que a criança que 

está já gestada, em família em situação de risco, possa nascer 

bem, ter quase que uma proteção especial desde seu nascimento e 

ter um acompanhamento, nos primeiros anos de vida, vitais para o 

seu desenvolvimento.  Não só pensar essa política em termos de 

oferta de serviço educacional, de creche, mas como podemos pensar 

articuladamente com os Ministérios da Saúde, da Educação, do 

Trabalho etc. para que se pense uma política pública voltada para 
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os grupos mais vulneráveis nessa faixa de zero a 6 anos.  O que 

fazer com a criança em idade escolar, faixa de 7 a 14 anos, faixa 

crucial em um processo de exclusão e de marginalização?  Nessa 

faixa, se o moleque não estiver na escola, se ele não tiver um bom 

desempenho na escola,  começa o ciclo do trabalho precoce que o 

afasta dos instrumentos básicos de desenvolvimento intelectual e 

faz com que ele trabalhe mais cedo, seja um trabalhador 

desqualificado, seu filho irá ainda mais cedo para o mercado de 

trabalho e o ciclo descendente intergeracional estará instalado.  

Então, o que fazer para a erradicação do trabalho infantil?  O que 

fazer para garantir a convivência familiar dessas crianças?  O que 

fazer para garantir a permanência e o bom desempenho na escola?  O 

que fazer para enfrentar o terrível problema da gravidez precoce, 

que também é um fator absolutamente cruel no processo de exclusão 

nessa faixa etária?  O que fazer com os jovens?  Creio que pelo 

menos a Secretaria de Assistência Social tem pouca experiência em 

política para a juventude.  É fundamental que se pense em uma 

política para a juventude, que junto com o Ministério do Trabalho 

possa garantir o primeiro emprego, uma política que possa ter 

canais de protagonismo juvenil.  O jovem precisa ter canais de 

participação não só do ponto de vista político, e refiro-me a 

político de intervenção, de formulação de política, mas 

basicamente também ser o próprio protagonista do desenvolvimento 

social da sua comunidade, do seu entorno.   

Enfim, pensar essa rede de proteção em termos de faixa 

etária é ter maior clareza, como a própria Política preconiza, de 

qual é o sujeito de nossa ação e quais são os principais fatores 

que afetam o processo de exclusão desses sujeitos. Programas e 
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políticas reintegrativas, com os grupos mais fragilizados.  Uma 

política voltada para o portador de deficiência, uma política de 

integração do portador de deficiência;  uma política voltada para 

os grupos mais vulneráveis, população de rua, presidiários e ex-

presidiários e para as questões emergenciais.  É preciso que as 

questões emergenciais, que têm conseqüências brutais na situação 

social de uma cidade, de uma comunidade também sejam pensadas pela 

Assistência Social.  Hoje, por exemplo, temos um problema 

seriíssimo no Acre devido a inundações.  Esse problema não pode 

ser visto só pela Defesa Civil.  É preciso que se faça um plano 

emergencial para o Acre que garanta alguma coisa em termos de 

curto, médio e longo prazo. 

A centralidade na família, isto é, o que fazermos para 

que a premissa da centralidade na família oriente toda a política 

e todos os programas.  Que programas fazer efetivamente voltados 

para as famílias, programas socioeducativos.  Hoje, contamos com a 

colaboração importantíssima da mídia oficial.  A mídia oficial 

está se colocando à nossa disposição para que veiculemos programas 

socioeducativos que informem a família, para que ela desempenhe 

melhor seu papel como núcleo de desenvolvimento infantil. 

Enfim, vimos trabalhando, sem dúvida nenhuma, 

orientados pela Política.  Essa Política ainda não se fez, mas já 

orienta o trabalho da Secretaria.   

Com relação à NOB, a sua publicação imediata estaria 

trazendo problema para nós.  A NOB prevê a implantação das 

comissões 90 dias após sua publicação.  Se tivesse sido publicada, 

teríamos de fazer, por meio das comissões, os repasses para os 

Estados e municípios.  Mas não queríamos, de forma nenhuma, 
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atrasar esses repasses.  Além disso, a criação dessas comissões 

precisa de algum tempo de amadurecimento.  Aliás, uma das 

propostas que tenho para o Conselho é que, se fosse possível, em 

vez de 90 dias, colocássemos no máximo 120 dias para instalação 

das comissões, o que nos daria tempo para pensar um pouco mais 

calmamente a própria regulamentação do processo de escolha dessas 

comissões.  Eu temo que, movidos por um certo açodamento, acabemos 

criando comissões das quais possamos nos arrepender daqui a pouco.  

Eu sempre temo a tendência da estratégia de que quando não dá 

certo joga-se a criança junto com a água suja.  É preciso ter um 

processo de implantação bastante refletido para que efetivamente o 

processo de descentralização tenha o melhor dos resultados.  A 

questão da NOB seria essa:  um tempinho para pensarmos um pouco 

melhor a constituição das comissões bipartites e tripartites. 

Havia também um problema com relação à NOB.  Como os 

Secretários eram todos novos, já começar o processo de escolha da 

criação dessas comissões era alguma coisa que não dava para ser 

feito nos primeiros dias do mandato desses governadores.  Trago ao 

Conselho como preocupação o fato de mesmo estando assinada e 

publicada a NOB, tenhamos todo o cuidado possível no 

estabelecimento de seus procedimentos, dos procedimentos que ela 

inclui. 

Na verdade, o mais importante dos temas com os 

Secretários estaduais foi a questão dos limites orçamentários. 

Foi o orçamento que eu herdei.  Dele não participei, 

herdei.  Herdei o orçamento e esse orçamento tinha limites 

inferiores aos limites de 1998.  Teríamos duas possibilidades.  

Uma delas era ignorar que esses limites estavam menores, repassar 
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exatamente os recursos do ano passado e acabar com esses recursos 

no meio do ano.  Eu quero dizer a vocês que tomei a decisão de não 

passar cheque sem fundo.  Eu não posso garantir que tenhamos 

recursos para financiar o final do ano se agora não tomarmos 

consciência de que os limites orçamentários efetivamente existem. 

Que fizemos?  Pegamos os limites orçamentários para o 

ano inteiro, dividimos por 12 e dissemos:  o que cada Estado, o 

que cada município efetivamente tem, por mês, é “x”.  O que 

podemos fazer com esse “x” para isso não representar diminuição de 

metas? Eu sei que parece alguma coisa de Polyana, mas eu gostaria 

de lembrar a este Conselho que existe alguma coisa que é a co-

responsabilidade dos três níveis.  O que vimos percebendo, ao 

longo dos anos, é que essa co-responsabilidade não vem 

acontecendo, principalmente no nível estadual.  Então, a busca da 

co-responsabilidade é alguma coisa fundamental neste momento.  

Temos isso, ou seja, a contribuição do Governo Federal hoje é 

esta, não podemos nos enganar que é outra, porque senão estamos 

nos enganando em relação ao futuro.  Pode ser que haja melhora na 

condição do país, pode ser.  Se melhorar, é lucro, aí aumentaremos 

ou melhoraremos o atendimento.  Entretanto, o que temos hoje é 

isto. 

Senhoras e senhores, eu fui gestora municipal.  Eu 

preferia muito saber exatamente o quanto eu tinha, mas saber que 

tinha com freqüência, com regularidade, a ter uma vaga noção do 

que tinha, sem saber quando esse recurso chegava, e se chegava.  

Agora mesmo, estamos discutindo restos as pagar de 1998.  O que 

fizemos foi dizer que temos isso, e que isso representa “x” por 

mês.  Agora, garantimos que esse “x” por mês vai chegar todo o dia 
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10 de cada mês, se o Estado ou o município não forem devedores de 

CND. 

A contrapartida para diminuição do limite orçamentário 

é regularidade no repasse dos recursos.  Por falar nisso, estamos 

usando para esses repasses de recursos o que é previsto na LOAS:  

plano, fundo e conselho.  E pedimos uma consulta ao departamento 

jurídico para nos autorizar a não utilizar o quarto requisito: o 

município colocar seu recurso no fundo e provar isso em termos de 

sua peça orçamentária. Como essa definição aconteceu no final do 

ano, o número de municípios que já haviam evoluído no processo de 

municipalização e não podiam provar na sua peça orçamentária o 

recurso no fundo da criança era muito grande.  Então, o 

cumprimento desse requisito seria uma conseqüência cruel, que era 

o retorno do processo de municipalização.  Teríamos que 

estadualizar e às vezes nem estadualizar, porque o próprio Estado 

não conseguia provar isso.  

Pedimos um tempo, no ano de 1999, para que os 

municípios tivessem condições de trabalharem suas peças 

orçamentárias no sentido de colocar os recursos nos seus fundos 

específicos.  Então, estamos levando em consideração só os outros 

três quesitos e estamos passando regularmente um doze avos desse 

recurso.  Em vez de convênios, estamos trabalhando com termo de 

responsabilidade.  E esse termo de responsabilidade diz o 

seguinte:  vocês têm esse recurso.  Queremos saber qual é o 

atendimento efetivo de cada município, o atendimento global.  

Desse atendimento global, quanto é de participação do Governo 

Federal, quanto é de participação do Governo estadual, quanto é de 
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participação do governo municipal ou outros  — pode haver outros 

tipos de financiamento. 

Agora, do que é participação do Governo Federal, quanto 

vai para cada entidade e quais são essas entidades?  Isso estamos 

considerando como o plano de aplicação desses recursos.  E o que 

vamos fazer com esse material é o seguinte:  nós já vamos começar 

a divulgar, na rede nacional, os municípios que receberam recursos 

e quanto de recursos receberam.  E vamos começar a divulgar, assim 

que tivermos esse plano de aplicação, que entidades estão 

recebendo recursos e quanto estão recebendo do Governo Federal, e 

disponibilizar um telefone 0800 para que a população, as 

entidades, os conselhos possam apresentar problemas com relação a 

esse repasse de recursos.  Vamos acionar o controle da sociedade 

com relação a esses recursos. 

A partir do terceiro mês, porque vamos entrar com um 

processo de capacitação nesse sentido, estamos pedindo para os 

Estados e para os municípios que nos enviem um plano de supervisão 

desses serviços.  Um plano de supervisão em cima de padrões 

definidos, um plano de supervisão, enfim.  

O último compromisso dos Estados e municípios é nos 

enviar o primeiro relatório dessa supervisão.  Vamos ter idéia de 

qual é a rede e vamos ter idéia da qualidade dessa rede.  Vamos 

pedir, como contrapartida de Estados e municípios, que façam a 

supervisão desse atendimento. 

Foi assim que lidamos com os cortes — vou chamar de 

cortes, mas preferia até chamar de limites orçamentários. Eu tenho 

certeza de que é apenas uma questão de semântica.  Concretamente, 

há menos dinheiro este ano do que houve no ano passado. 
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Agora, se entrarmos na lógica do per capita, na lógica 

da meta, a conseqüência disso vai ser que os gestores vão fazer as 

contas e verificar:  cortaram 30%, manda 30% da população embora, 

e não vai haver por parte desses gestores a busca de recursos 

suplementares que permitam que a meta, ou seja, o número de 

atendimentos, permaneça. 

Talvez não haja, por parte desses gestores, a busca de 

uma racionalização dos recursos.  Talvez não haja por parte desses 

gestores a busca de algo que também é premissa da lei, a questão 

da intersetorialidade que é um instrumento muito importante na 

racionalização dos recursos.  Um atendimento, por exemplo, a 

portador de deficiência, que conte com recursos da Saúde, com 

recursos da Educação, com recursos dos setores do Trabalho para 

capacitação, enfim, que possa racionalizar todos os recursos da 

área social, isso pode efetivamente não representar uma relação 

biunívoca entre o percentual que representou a diminuição do 

limite e a diminuição das metas.  Nós estamos trabalhando com as 

duas premissas do plano: a premissa da co-responsabilidade e co-

gestão, co-qualquer-coisa que se queira dizer e a questão da 

intersetorialidade, que possa permitir a racionalização no uso dos 

recursos e a potencialização das diferentes políticas setoriais. 

Quanto a isso, o Governo Federal vai começar a dar o 

exemplo.  Na verdade, está começando a dar o exemplo.  Hoje, já 

temos um grupo funcionando junto aos Ministérios da Educação, da 

Saúde, do Trabalho, da Previdência, do Comunidade Solidária.  

Todos os que têm alguma coisa a ver com o atendimento a essa faixa 

de 7 a 14 anos está levantando o que existe, o quanto se gasta com 

isso, onde se aplica para ver se há paralelismo, se está havendo 
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multiplicidade de recursos.  Enfim, é uma tentativa de 

organizarmos tudo o que existe no Governo Federal no atendimento à 

faixa de 7 a 14 anos, que tem nomes diferentes, pois se chamam 

erradicação do trabalho infantil, bolsa-escola, Brasil Criança 

Cidadã, renda mínima.  Os nomes são diferentes, mas o objetivo é o 

mesmo:  manter o moleque na escola, apoiar a família em relação à 

renda sacrificada devido ao fato de o menino ter saído do trabalho 

e ir para a escola.  Pretendemos fazer isso também nas outras 

faixas.  A faixa de jovens já vem sendo também motivo de 

articulação de esforços. 

Se conseguirmos implantar essa lógica na formulação de 

políticas e programas, na integração de esforços e de recursos 

também nos governos estaduais e municipais, a parceria com 

empresariado etc., teremos sucesso.  Acredito que um dos nossos 

principais problemas é de racionalização de esforços e resultados.  

Isso pode efetivamente nos garantir que mesmo neste momento de 

crise não tenhamos um impacto desfavorável com relação aos 

atendidos pela política social. 

Falamos, portanto, na questão dos repasses e dissemos 

que estaríamos trabalhando como o Conselho tinha discutido no ano 

passado, na definição de critérios, de tetos, de uma outra lógica 

na questão do repasse dos recursos para o ano 2000. 

Nesse sentido, a Secretaria vem trabalhando junto com o 

IPEA para fazer uma proposta e apresentar ao Conselho sobre quais 

seriam os critérios de distribuição desses recursos que pudessem 

acabar com a lógica da série histórica.  Estamos trabalhando nisso 

e a idéia é discutir com os Estados e com o Conselho para já em 
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2000 ter um repasse por tetos e por critérios estabelecidos e não 

mais pela série histórica. 

Com isso, somado a uma desrubricação — não sei se a 

palavra existe —, tirar a rubrica dos recursos, sem ter que ser 

tal valor para zero a 6 anos, mas dotar de recursos para os planos 

municipais e estaduais, vamos chegar à autonomia dos Estados e 

municípios na definição de suas políticas. 

Tudo isso exige um árduo processo de capacitação.  E eu 

também queria falar sobre isso. 

Quando eu cheguei, havia a proposta de um processo de 

capacitação que começou inclusive com uma teleconferência.  A 

proposta era continuar com mais outras quatro teleconferências.  

Infelizmente, os recursos postulados para essas quatro outras 

teleconferências me pareceram bastante exorbitantes para a 

situação atual.  Sempre que vejo uma proposta dessas, lembro do 

meu per capita real de criança na creche e divido-o por este gasto 

e vejo quantas crianças estariam aprendendo por mês com esse 

recurso.  Aí as coisas começam a ter outro sentido.  

A capacitação estava com um orçamento bastante alto e, 

por isso, vamos buscar outras formas para isso, outro desenho, 

talvez utilizando as telessalas da educação  — estou em contato 

com o Pedro Popovic para isso — ou até o sistema de mídia oficial, 

para que tenhamos uma diminuição nos recursos destinados à 

capacitação.  Já existe delineamento de conteúdos, vamos 

aprofundar isso.  Aliás, se o Conselho pudesse ter uma 

participação nesse delineamento, seria muito bom, para aproveitar 

esse momento para efetivamente passarmos conhecimentos e até 

significados que possam ser importantes para se avançar na 
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concepção, execução, monitoramento e avaliação de uma política de 

Assistência Social. 

Neste momento, a coisa era apenas uma suposição, mas 

foi discutido com os Secretários de Estado a questão da estrutura 

da Secretaria de Estado de Assistência Social.  O fato é que a 

Secretaria está se estruturando exatamente no meio desse vulcão da 

crise.  Desde 1995, a Secretaria tinha um conjunto dos chamados 

DASs provisórios, que foram se estendendo de 1995 até agora.  Na 

minha visão otimista dos fatos, eu achei que disporíamos tanto dos 

oficiais quanto dos provisórios para a montagem da Secretaria.  

Realmente, não foi isso que aconteceu.  Houve um enxugamento de 

todos os órgãos e tivemos restrições concretas com relação à 

capacidade de estruturação da Secretaria.  A primeira versão que 

eu havia feito da estrutura da Secretaria incluía os Escritórios 

Estaduais.  Disseram-me que não poderia ser assim.  Fiz uma 

segunda versão, que tinha pelo menos núcleos regionais que 

pudessem atuar como os braços da Secretaria.  Eu gostaria de dizer 

a todos que, evidentemente, qualquer pessoa que sentasse na 

cadeira da gestão de uma Secretaria de Estado de Assistência 

Social gostaria muito de ter uma capilaridade, com 27 Escritórios 

nos Estados.  Só que existem coisas que estão fora do nosso limite 

de decisão. 

Resumindo a ópera, quero dizer que na estrutura da 

Secretaria, que deve ser publicada até o final da semana, não 

constam os Escritórios Regionais, que não existem mais.  Quando o 

conselheiro me deu os parabéns, fiquei muito constrangida, porque 

concretamente os Escritórios Regionais não constam da nova 

estrutura.  Isso nos traz uma primeira grande missão:  fazer com 
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que esse ato que é concreto não represente prejuízos no processo 

de descentralização. 

Assim, o primeiro ponto é saber como preservar o 

conhecimento, a experiência etc. etc. que as pessoas acumularam 

nesses escritórios.  Temos algumas possibilidades.  Uma 

possibilidade seria ceder essas pessoas às próprias secretarias 

estaduais, para que lá tivessem o tipo de atuação que vinham 

cumprindo:  a de assessoria técnica nesse processo de 

descentralização.  A outra possibilidade seria ceder às 

universidades, fazer um convênio com as universidades federais 

para que essas pessoas constituíssem nas sub-reitorias de extensão 

núcleos de assessoria técnica na área de Assistência Social.  Na 

verdade, estamos correndo atrás do prejuízo, mas é preciso que 

tenhamos algumas premissas que façam com que o prejuízo realmente 

não seja grande. 

Essas são as possibilidades.  Estamos absolutamente 

abertos para sugestões nesse sentido. 

Isso nos leva a outra conseqüência:  o Estado 

efetivamente assumir o seu papel de intermediário nesse processo 

de descentralização.  Os Estados assumirem o papel de 

capacitadores, de apoiadores, de articuladores, de formuladores de 

políticas regionais etc. etc.  Pode ser que tenhamos um ganho 

nesse sentido, isto é, no sentido do reforço do papel do Estado na 

política de descentralização.  Ainda temos as comissões, enfim, 

temos de ver como lidar com esse conjunto de possibilidades. 

Finalmente, não só esses escritórios mas também a 

própria SAS tem patrimônio, patrimônio que vai desde prédios, 

alguns alugados, outros cedidos, mas também possui obras de arte, 
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tapetes, até jóias.  A idéia básica é tentar transformar esse 

patrimônio em recursos para os fundos, isto é, realizar leilões 

sociais em que possamos transformar esse patrimônio físico em 

aporte financeiro aos projetos. 

Estamos quase conseguindo que esses recursos venham 

diretamente para o Fundo e não para o Tesouro, porque senão pode 

entrar na caixa-preta.  Talvez se pudesse fazer uma divisão do 

apurado entre os fundos municipal, estadual e federal, para que 

houvesse bastante empenho dos Conselhos e dos gestores estaduais e 

municipais na consecução desses leilões sociais. 

Temos buscado todas as possibilidades de recursos, de 

apoios, de parceria, mas o concreto, hoje, é que, como notícia 

ruim, temos uma restrição orçamentária em relação à 1998.  

Segundo, não vamos contar, a partir de março, com os DASs.  

Estamos fazendo todo um trabalho para que a extinção dos 

escritórios se faça gradativamente, no ritmo de cada Estado e 

conforme a necessidade de cada Estado.  Essas são as más notícias. 

As notícias positivas é que, até porque esses programas 

fazem parte da rede de proteção das negociações com o BID e com o 

Banco Mundial, eles não podem ser nem contingenciados nem sofrer 

mais nenhum novo corte.  Eles fizeram parte da negociação nos 

limites que estão hoje e não nos limites de 1998.  Isso vai fazer 

com que possamos efetivamente cumprir um compromisso de 

regularidade no repasse dos recursos.  Assim, todo dia 10 de cada 

mês, estaremos passando um duodécimo dos recursos de Estados e 

municípios.  Também passamos para os gestores o valor desse 

recurso e valor de todas as emendas parlamentares existentes para 

o Estado e para o município.  Solicitamos que os gestores fizessem 
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negociações políticas com os autores das emendas, para ver se elas 

contribuíam para que esse prejuízo não fosse tão grande. 

Sobre a filantropia, eu sugeriria ao Conselho que 

deixássemos para a próxima reunião esse assunto.  Existe uma 

discussão na comissão, existe uma discussão no ministério e creio 

que precisamos juntar essas coisas, para que a questão da 

filantropia tenha uma resolução só, e incorpore as duas coisas.  

Se pudermos adiar a discussão sobre a filantropia para a próxima 

reunião, daria para conjugarmos os esforços que vêm sendo 

despendidos nesse sentido. 

São essas as notícias básicas.  Coloco-me à disposição 

dos senhores para qualquer tipo de interlocução. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradeço a 

Secretaria pela clareza de seu pronunciamento.   

Senhores Conselheiros, já são doze horas.  Vamos 

apresentar os informes das comissões em seguida, ou suspendemos 

agora a reunião e deixamos essa matéria para tarde?  Ainda, vamos 

debater com a Secretária agora ou deixamos para depois?   

Poderiam fazer algumas perguntas à Secretária, mas 

deixar os informes para a parte da tarde. 

Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Secretária, apesar de 

tudo, os parabéns estão mantidos.  O Escritório da SAS/Bahia tem 

sido extremamente eficiente.  Já iniciamos o programa nacional de 

capacitação de Conselheiros pela Bahia, junto com a SAS, 

Secretaria de Ação Social do governo, Secretaria do município.  Já 
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capacitamos alguns conselheiros e vamos expandir para todo o 

Estado da Bahia, com recursos nossos, para manter essa parceria. 

Na qualidade de presidente de conselho, e a senhora foi 

gestora municipal e sabe da dificuldade de quem está na ponta, a 

grande preocupação hoje — e vou usar uma expressão bem baiana “não 

estamos aqui para colocar a senhora no pelourinho”, porque não é 

essa nossa função — é saber como operacionalizar essas coisas, 

algumas imutáveis, outras que podem ser adequadas à nossa 

realidade municipal e estadual e outras que podem ser a de somar 

esforços, porque não tem como dividir esforços nessa área.  Se os 

recursos estão tão escassos, pelo menos os esforços deverão estar 

somados.  Por esse motivo, como vamos informar os recursos?  A SAS 

irá informar aos municípios, serão as secretarias municipais a 

informar do corte que vai haver na ação continuada?  No caso dos 

Estados e municípios, qual a possibilidade de manter, pelo menos 

durante um período, os escritórios regionais, para que pudéssemos 

ao menos organizar tudo isso, caso essa impossibilidade de 

manutenção seja perene?  Como devemos agir? No caso da Bahia, por 

exemplo, isso poderia se estender por quantos meses?  Nós 

entraríamos em apoio dessa ou daquela forma. 

Então, algumas coisas que a senhora mostrou parecem ser 

imutáveis dentro da situação e obviamente vamos ouvir 

questionamentos a respeito disso.  Se são imutáveis, como nós, que 

estamos na ponta, vamos suportar essa demanda, para que não haja 

um transtorno para o beneficiário? 

Eram essas as colocações que eu gostaria de fazer. 
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JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Em primeiro lugar, gostaria 

de parabenizar a ilustre Secretária pela brilhante explanação.  Eu 

gostaria de me apresentar à senhora:  sou representante da 

Pastoral da Criança e Terceira Idade.   

Para ser breve, eu gostaria de elogiar, primeiramente, 

a intersetorialidade que a senhora apresentou.  Como a senhora 

disse que vai dividir o seu planejamento em faixas etárias, 

parece-me  — talvez por força de expressão ou não tenha ficado bem 

entendido — que não foi citado o idoso durante esses 45 minutos da 

sua explanação.  Nós estamos no Ano Internacional do Idoso.  Como 

eu venho da área médica, sempre costumamos falar que médico só 

pede exame e não fala com o doente.  Se não nos acostumarmos a 

falar do idoso em todas as oportunidades que tivermos, vamos 

continuar esquecendo dele. 

A outra questão é que se o critério de idade vai valer, 

também é idéia sua que a distribuição seja proporcional ao número 

da população, visto que hoje a população idosa tem 8% e tem apenas 

um determinado programa, com 2,3,  2,4% do orçamento.  Se vai 

haver um pedido de flexibilidade no recurso, creio que a faixa 

etária mais prejudicada — e a primeira que está sendo administrada 

com intersetorialidade por causa da Política Nacional do Idoso — 

deveria ser contemplada.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Secretária, vou lhe 

passar uma carta que a FEBIEx lhe encaminhou por fax no dia 2 de 

fevereiro.  Ela faz menção aos atendimentos que são prestados nos 

serviços de ação continuada.  Fazemos menção à Portaria nº 1, de 
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13 de março de 1997, que fixa os valores per capita pagos para  

esse tipo de atendimento. 

A senhora está chegando neste ano, é muito bem-vinda, 

esperamos que tenhamos uma boa relação.  Meu nome é José Carlos 

Lassi, sou o Vice-Presidente do CNAS. 

A portaria a que me referi está em vigência e existe um 

per capita, estabelecido em 1997, e ele se encontra absolutamente 

defasado  — a senhora sabe muito bem disso.  Por exemplo, o preço 

de manutenção da criança com 8 horas de creche é de 17 reais 

mensais.  Eu fico pensando que se for preciso cortar per capita, 

haja vista a situação dos Estados e municípios — eu sou de Minas 

Gerais —, principalmente de Minas Gerais, onde está um caos 

absurdo, será muito difícil administrar.  Vínhamos fazendo um 

estudo no CNAS, junto com a SAS, no sentido da recomposição do per 

capita em valores minimamente aceitáveis para que se tenha um 

determinado tipo de programa exeqüível. Anteriormente, havia 

portarias da SAS e da antiga LBA no sentido de estabelecer equipes 

técnicas, tempo de permanência, tempo de atendimento que ainda 

continuam válidas.  Elas mais ou menos permeiam o que tem 

acontecido.  O per capita por sessão de fisioterapia ou de 

fonoaudiologia — vou citar o da área que milito, a de portadores 

de deficiência —  é, em média, 1 real e não é possível que se 

tenha uma equipe técnica com menos que isso.  Se for valer o 

raciocínio de corte no per capita, se não houver a contrapartida 

dos Estados e dos municípios — vamos partir para essa situação, no 

caso específico de Minas Gerais que está com os cofres em 

pandarecos —, ficará extremamente difícil trabalhar e se instalará 
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o caos nessa área da assistência social.  Essa é a nossa 

preocupação. 

Uma outra possibilidade seria o corte de 30% ou de 29% 

nas metas a serem colocadas, o que também considero muito difícil.  

Vamos ter de ter um critério de exclusão.  É muito complicada para 

quem está atendendo aos serviços de ação continuada ter critérios 

para excluir qualquer uma das pessoas desses processos de 

atendimentos. Inclusive chamam-se serviços de ação continuada 

exatamente por causa disso. 

Estamos muito preocupados com a operacionalização 

desses programas a partir de agora. 

O que propusemos na carta e também em algumas 

comissões, como verá na parte da tarde, durante nossos relatos, é 

que tentássemos uma advocacia política junto ao Congresso na 

recomposição desse orçamento.  Temos de chamar a atenção do Brasil 

para o fato de que a área mais vulnerável da população brasileira 

está sendo praticamente desassistida, uma vez que não atende a nem 

20% da demanda e agora serão tirados 30% desses 20%. 

É de uma iniqüidade absurda!   Eu fico pasmo, primeiro, 

com esse corte de orçamento; em segundo lugar, em como 

operacionalizar essa questão.  As instituições prestadoras de 

serviços não receberam até hoje nenhuma comunicação com relação a 

nenhum tipo de corte.  Por exemplo, nós prestamos os serviços de 

dezembro, janeiro e fevereiro nos mesmos moldes em que vínhamos 

prestando no ano passado. 

Vamos esquecer essa questão de recomposição do per 

capita, porque eu acho que é ser mais Polyana que a própria 

Polyana, na situação atual.  Mas há algumas questões sobre as 
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quais temos de conversar, porque são de ordem prática para os 

prestadores de serviços. 

Primeiro, os contratos assumidos pela SAS com os 

prestadores de serviços através dos Fundos Estaduais e Municipais 

vão ser honrados em 1998?  Há Estados que não receberam setembro, 

outubro, novembro e todos os Estados e municípios não receberam 

dezembro.  O Eduardo já fez o comentário, na presença do Ministro.  

Eu também estive com ele e com o Celecino, na época, e houve um 

acordo de que seria honrado o pagamento de 1998 pelo serviço já 

prestado.   

Segundo, se estaria previsto pela SAS uma revisão e 

atualização dos per capitas — eu esqueço essa pergunta.  Mas quais 

as ações desenvolvidas pela SAS no sentido da recomposição do 

orçamento da Assistência Social em 1999?  A senhora já citou 

algumas coisas, como a venda de próprios, de bens.  De qualquer 

forma, creio que se tem de tentar, entre o CNAS e a SAS, os 

conselhos estaduais e municipais, uma advocacia política  — 

chamemos de lobby, um lobby genuíno, eugênico — no sentido de uma 

recomposição mínima desses recursos, sem o que creio que será 

muito difícil que tenhamos continuidade desses serviços.  A 

situação é extremamente complicada. 

Passo às suas mãos a carta.  Espero que a senhora nos 

dê uma resposta oficial, porque os serviços estão sendo prestados, 

as creches e os asilos estão com suas equipes técnicas, pagando 

para esse pessoal, pagando pelo espaço físico, por tudo. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Secretária vai 

responder esse bloco de três perguntas.  Depois faremos mais uma 

rodada com três perguntas. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Em primeiro lugar, conto com sua 

participação, Conselheiro Brito, no grupo que vai pensar ou 

repensar os conteúdos da capacitação.  Isso é absolutamente 

premente e estão convidados todos os que tiverem experiência nesse 

assunto a participar do grupo. 

Em relação à pergunta sobre o tempo de extinção dos 

escritórios, o que vai acontecer na prática é que os DASs 

destinados às chefias dos escritórios se extinguem a partir de 

março, final de março.  Isso não quer dizer que os escritórios vão 

fechar suas portas neste momento.  Estamos criando uma comissão, 

esta comissão vai pensar a situação de cada Estado e se 

determinado Estado disser que isso pode acontecer em um mês, pode 

ser que outro tenha de levar dois ou três meses.  Então, será 

estudada a situação de cada Estado, em termos não só de 

direcionamento dos recursos humanos mas de período de transição 

entre a extinção estrutural e a inexistência prática de 

funcionamento do escritório.  Vamos garantir isso.  Vai ser 

gradual e de acordo com a necessidade de cada Estado. 

O Conselheiro João Batista tem razão:  eu não falei do 

idoso.  Pode estar certo que consideramos a questão do idoso como 

absolutamente crucial e estratégica, tanto que dessas faixas 

etárias talvez seja a que mais tem avançado na questão efetiva de 

um plano nacional de uma intersetorialidade real.  Sem dúvida 
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nenhuma, isso é parte absolutamente prioritária do programa da 

Secretaria. 

Agora, o percentual para cada um desses subprogramas ou 

eixos básicos vai depender de cada plano municipal ou estadual.  

Não daria para fixarmos em termos nacionais tantos por cento, 

porque seria voltar ao que está hoje.  A idéia básica é que cada 

plano possa definir, de acordo com sua realidade, que percentual 

daquele recurso vai para a faixa de zero a 6 anos, ou que 

percentual vai para idoso, que percentual para portador de 

deficiência.  Mas isso, para o ano 2000.  Enfim, isso seria 

autonomia com relação aos formuladores de planos, que são os 

conselhos, em ação conjunta com os órgãos gestores. 

Eu gostaria também de dizer que para 1999 os conselhos 

municipais e estaduais já têm autonomia em relação à rede 

prestadora de serviços - esta é a resposta para o José Carlos.  O 

compromisso com a rede prestadora de serviços em 1999 será 

reassumidos pelos conselhos estaduais.  Eles têm essa autonomia.  

Eles não estão presos à rede histórica de serviços.  

Evidentemente, se essa rede vem prestando um serviço de qualidade, 

esperamos que os Conselhos permaneçam com essa rede.  Agora, essa 

definição não é da SAS, mas dos conselhos estaduais, dos planos 

municipais etc.  A única predefinição é o percentual de cada 

rubrica, mas mesmo sobre este tivemos uma conversa com os gestores 

e dissemos que com uma justificativa já poderíamos ter algum tipo 

de flexibilidade nisso.  O problema fundamental daquele município, 

digamos, é o portador de deficiência.  Então, é possível 

conseguir, por exemplo, recursos para zero a 6 anos transformando 

esse atendimento na rubrica 08, que é a rubrica de educação.  Essa 
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questão é importantíssima.  Por exemplo, o Município do Rio de 

Janeiro tinha de gastar 35%, em decorrência de lei orgânica 

municipal, com educação.  Às vezes nem havia necessidade de todo 

esse recurso.  Então, a Secretaria de Educação às vezes não 

conseguia gastar esse recurso.  E aí uma saída que tivemos foi 

transformar nossa rede de atendimento de zero a 6 anos em rubrica 

08 e, portanto, o que era destinado a essa faixa poderia ser 

utilizado para outra faixa ou para outra categoria, como a de 

portadores de deficiência, idoso etc. 

Esse ajuste pode ser feito também.  Existem formas não 

só de intersetorialidade, mas de realocação de recursos que 

poderiam fazer com que o que vai ser a conseqüência mais cruel — 

que é pensarmos no per capita, pegarmos o recurso e dividir pelo 

per capita e dizer que este resultado é a meta de atendimento — 

seja menos cruel.  Assim, se se fizer a conta que eu falei acima, 

se o per capita diminuir 30%, diminuir 30% do atendimento será a 

solução mais nefasta em termos de atendimento. 

Quando se pensa na intersetorialidade, pensa-se na não 

necessidade de todas as entidades terem uma equipe de 

fonoaudiologia, utilizando, por exemplo, as equipes de 

fonoaudiologia dos serviços de extensão das universidades.   

É preciso ver outras formas de prestação daquele tipo 

de atendimento que não representem um gasto efetivo para e 

entidade.  Isso se chama racionalização do uso dos recursos. 

Existe outra questão:  a focalização.  Existem coisas 

que não são Escolhas de Sofia, mas são focalização, porque são 

grupos que somam eixos diferentes de exclusão.  Além de ser 

portador de deficiência, portador de deficiência grave, pobre, tem 
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a família de presidiário e ex-presidiário, evidentemente este vai 

ser a prioridade absoluta. 

Só gostaria de defender com unhas e dentes a explosão 

da noção do per capita.  Na verdade, esse per capita era a 

contribuição do Governo Federal no atendimento daquele sujeito, 

porque sem dúvida nenhuma não conseguiríamos dar atendimento a 

crianças de zero a 6 anos, quatro horas por dia, com 8,51 reais.  

Essa era a contribuição do Governo Federal, mas outros recursos 

deveriam estar aí empregados para isso. 

Assim como esses recursos contribuíam com “x” para o 

preço real do atendimento, é preciso aumentar um pouco a cota de 

participação desses recursos.  Essa a lógica que estamos buscando 

apoiar, para que não tenhamos efetiva diminuição de metas. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Para os recursos que já 

chegaram nos Estados e municípios, são os conselhos que determinam 

a rede?  Até este momento, a rede pode ser desconsiderada?  Para 

que está em Salvador somos nós que vamos sentar para definir a 

rede? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Exatamente. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Isso está desrespeitando 

a NOB!  Votamos a NOB no sentido de que os atendimentos que vinham 

sendo prestado à clientela fossem realizados preferentemente na 

rede histórica de prestadores de serviços. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Rede histórica ou rede existente? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Rede histórica é 

a mesma coisa. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Não, não.  A rede existente é o 

universo das entidades.  A rede histórica é a... 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Nós votamos pela rede 

histórica. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - O que saiu na NOB? 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Nós votamos pela rede 

histórica. 

 

ALBAMARIA ABIGALIL  - Wanda, vamos considerar um pouco 

melhor sua fala nesse sentido, porque realmente foi votada a rede 

presente, respeitando a série histórica. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Respeitando a rede 

histórica. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu gostaria de saber isso do 

Conselho, porque eu não estava aqui.  O que está na NOB é a rede 

existente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A meu ver, a rede 

existente era a rede histórica, a rede que historicamente existia. 
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WANDA ENGEL ADUAN - Quem é prestador de serviços de... 

Pode-se dar esse tipo de interpretação, mas o que está na NOB não 

é isso.  Evidentemente, a rede histórica não é a rede existente.  

Eu posso ter um conjunto de entidades prestando serviços para 

idosos, desse conjunto de entidades, desse universo uma parte era 

considerada a rede prestadora de serviços.  Pode haver e deve 

haver um conjunto de outras entidades prestadoras que não recebiam 

historicamente esse recurso.  Então, uma coisa é a rede existente, 

que é o universo das entidades que prestam aquele tipo de serviço, 

e outra coisa é a rede histórica, que é a parte da rede existente 

que historicamente vinha recebendo apoio. 

Eu não estava aqui na negociação.  O que eu li na NOB 

foi isso:  rede existente e não rede histórica. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Então mudaram. 

 

ALBAMARIA ABIGALIL  - A título de colaboração, devo 

dizer que no repasse de recursos estamos respeitando a série 

financiada no exercício de 1998, a série histórica, Wanda.  E o 

gestor tem a liberdade de mudar, dependendo do local, conforme 

preconiza a NOB. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - O que se chama de série histórica?   

É o valor dos recursos que eram passados para cada Estado e 

município. 
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JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Não.  A senhora vai me 

desculpar.  O que nós discutimos aqui sobre a rede histórica é uma 

rede de parcerias, de instituições parceiras que durante os 

últimos 20 ou 30 anos vêm prestando um serviço público e sendo 

financiado.  Foi exatamente nesse sentido que negociamos e foi 

esta a redação que deveria ter sido dada na aprovação aqui.   

Dra. Wanda, há uma perspectiva que foi a seguinte:  não 

desse descontinuidade nos atendimentos preferencialmente.  

Colocamos a palavra “preferencialmente” primeiro por causa de uma 

questão a que a senhora se referiu:  a questão da qualidade não 

está sendo verificada nos últimos dois anos.  Nós não somos por 

nenhuma instituição que tenha problemas de qualidade;  não somos a 

favor de que o recurso público não tenha retorno naquilo que se 

propõe.  Um dos aspectos a que se refere a palavra 

“preferencialmente” é esse:  não ficar preso a instituições que 

não tivessem qualidade. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu sugiro que o Conselho faça uma 

resolução esclarecedora a esse respeito.  O que temos hoje de base 

legal na NOB, o que está escrito na NOB é sobre a rede existente.  

E isso é alguma coisa que estamos passando dessa forma.  Se não é 

isso, acataremos a decisão do Conselho e vamos orientar no novo 

sentido.  A informação que tinha, através da NOB, era que os 

valores de repasse continuavam sendo os valores referenciais da 

série histórica.  Evidentemente, baixando os limites, baixariam na 

mesma proporção os limites em relação a esse repasse histórico.  

Agora, sobre a utilização daqueles recursos em relação à rede 

prestadora de serviços, os conselhos teriam autonomia.  Era isso 
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que estávamos passando.  Se o Conselho tem uma percepção diferente 

disso, seria preciso que tivéssemos algum tipo de indicativo em 

que nos pudéssemos basear para dar esse tipo de informação para 

utilização desses recursos este ano. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Hoje à tarde, no Informe 

da Comissão de Política, vai haver uma colocação nesse sentido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda temos mais 

quatro conselheiros inscritos.  Após a manifestação deles, faremos 

um intervalo para almoço. 

Eu peço à Conselheira Tânia que leia na NOB o que está 

escrito sobre essa questão de recursos. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Está no item 1.2, na página 14, e 

tem a seguinte redação:  “Considerando o caráter permanente e 

continuado desses serviços, os recursos para o seu financiamento 

serão transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios, respeitada a condição de gestão em que estiverem 

enquadrados, de maneira regular e automática, a partir da 

transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 

para os fundos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios.  O 

critério considerado para a definição do valor a ser transferido é 

a série histórica de despesas, tendo como referência os valores 

alocados pelo Fundo Nacional de Assistência Social para o 

financiamento de serviços assistenciais no ano de 1998. Os 

recursos serão transferidos em duodécimos, segundo os valores 

previstos para o ano.  Os gestores estaduais e municipais terão 
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autonomia para aplicação dos recursos, segundo sua realidade local 

e prioridades estabelecidas nos respectivos planos de assistência 

social aprovados, desde que atendam os destinatários da Política 

nas respectivas redes já existentes e desde que a qualidade do 

atendimento seja compatível com as diretrizes desta NOB”. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Não foi isso o que 

aprovamos aqui.  Foi o seguinte:  aos destinatários da Política na 

rede histórica de prestadores de serviços.  Essa foi a negociação 

que fizemos aqui para aprovação, com essa redação. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu acho que isso 

é uma questão de semântica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos verificar 

isso na gravação da reunião. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - A meu ver, isso 

é semântica.  Existente para mim significa histórica. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - É tradição do Conselho 

tratar a rede como aqueles prestadores de serviço que ao longo do 

tempo já vêm prestando serviço à SAS.  Aqui, quando se fala em 

rede, automaticamente se pensa naqueles já prestadores de 

serviços.  Portanto, falar em rede existente é sinônimo de dizer:  

aqueles que já vêm prestando serviço. 
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WANDA ENGEL ADUAN -  Por uma cultura institucional não 

pode ser a rede de 20 anos atrás, que foi aumentada. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas não é só a de 

20 anos atrás.   

Eu queria fazer uma proposta sobre essa discussão, 

porque parece que está havendo consenso.  A senhora Secretária 

fala em rede existente. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Não, não.  Estou dizendo que li na 

NOB que era isso.  Agora, se a decisão do Conselho for diferente, 

eu preciso ter alguma coisa que respalde essa correlação imediata 

entre rede histórica e rede existente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Volto a dizer que 

quando falamos em rede existente era a rede histórica.  Se isso 

não está sendo entendido assim, mesmo que tenhamos dito na 

gravação que era rede existente, se corrija:  onde está dito rede 

existente, estamos falando da rede histórica, daqueles que vinham 

recebendo.  Pode estar recebendo há cinco anos, o que eu duvido 

muito.  Há quem venha recebendo há 20, 30 anos, outros, não.  

Então, a rede existente é igual à rede histórica.  Não precisamos 

nem ouvir a gravação, pois é isso que sempre utilizamos.  Se não 

está sendo entendido assim, e não foi assim entendido pela Sra. 

Secretária, que se coloque claramente que rede existente é igual à 

rede histórica. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse assunto deve 

ser esclarecido por meio dos canais corretos:  a gravação, acordos 

etc.  Se for preciso, esclareceremos isso oficialmente à 

Secretaria de Assistência Social. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - A melhor proposta é a da 

Wanda.  Se o entendimento dela foi diferente, ela está esperando 

receber do Conselho o nosso entendimento.   

 

WANDA ENGEL ADUAN - Perguntaram-me sobre Minas e 

esqueci de falar sobre Minas Gerais. 

Acho que o Conselho deve tomar ciência da séria 

situação de Minas Gerais.  Minas Gerais, assim como três outros 

Estados  — Minas Gerais, Ceará, Maranhão e Roraima — não estavam 

com o CND em dia.  Comunicamo-nos com esses Estados e disseram que 

rapidamente vão colocar em dia, e assim que tiver essa negativa 

repassamos.  Agora, Minas Gerais respondeu que só em abril teria 

regularizada a situação do CND.  São 286 municípios e 500 e poucas 

instituições.  Estamos impossibilitados de repassar recursos por 

este problema.  Estamos inclusive pedindo aos municípios que 

apressem seu processo de municipalização, porque é a gestão 

estadual que está com esse problema.  A situação existe e o 

Conselho precisa tomar conhecimento disso. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Secretária, conversando 

com pessoas lá da Secretaria, me disseram que havia dois 

problemas:  um, o CGC do governador;  outro, a CND do INSS.  Uma 
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pessoa da diretoria do fundo, não me recordo o nome, disse:  eu 

recebi o CPF do governador e a CND. 

Não receberam? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Não.  E a indicação que temos de lá 

é que nem em abril receberemos. 

Segunda-feira, pela manhã, vai haver uma reunião com os 

municípios, para vermos se os municípios avançam no processo de 

municipalização e saímos deste impasse. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já que sobre esse 

assunto a Secretária se dispôs a acatar a interpretação do 

Conselho, vamos continuar ouvindo os inscritos: as Conselheiras 

Fátima, Rosângela Paz, Rosângela Bertoldo e Conselheiro Emerson. 

Apelo aos Conselheiros que usem no máximo três a quatro 

minutos para se pronunciarem. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - A questão é 

extremamente grave para fazer perguntas correndo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, vamos ouvir 

somente a Conselheira Fátima, ficando os outros três Conselheiros 

para falarem depois do almoço. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A senhora 

levantou várias questões que eu gostaria de discutir, mas, tendo 

de fazer escolha, eu escolhi três questões que considero 
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extremamente importantes e eu gostaria que a senhora se 

manifestasse com mais clareza, porque não entendi bem. 

A primeira é com relação à intersetorialidade, que acho 

extremamente importante. Sempre achamos que deveríamos saber onde 

é gasto e como é gasto o orçamento com Assistência Social.  E aí 

entra, como a senhora mesmo se referiu, o Comunidade Solidária. 

Em relação à intersetorialidade não é vista apenas por 

causa de haver duplicidade de atendimento, mas por não haver 

atendimento nenhum às vezes.  Vamos juntar nossas forças para ver 

onde vamos atender.  A senhora se referiu ao Acre, e a Globo 

mostrou a situação do sertão do Nordeste:  foi lá em um ano, 

voltou um ano após e a situação continuava a mesma ou pior.  

Então, precisamos ver isso. 

Sobre o Comunidade Solidária, ele tem recursos enormes, 

muito maiores que os da política pública de assistência social e é 

um programa de governo.  O Comunidade Solidária nunca teve uma 

participação efetiva.  Em alguns momentos, diz que não é 

assistência social, mas ao mesmo tempo faz assistência social.  

Até os prefeitos confundem o que é assistência social e o que é o 

Comunidade Solidária. Existe uma confusão muito grande em relação 

a isso. 

Gostaríamos de saber como o Comunidade Solidária, como 

este programa de governo ficaria com relação à Política pública, 

universal, com um Conselho formado por sociedade civil e governo e 

com controle social rigoroso, enquanto o Comunidade Solidária tem 

apenas um conselho de personalidades, que não têm poder de 

deliberação. 
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Eu gostaria que a senhora deixasse clara essa questão, 

porque isso sempre permeou não só as discussões deste Conselho, 

mas de todos os fóruns que temos participado e teve repercussão 

inclusive nas duas Conferências. 

A segunda questão se refere à capacitação.  A senhora 

disse que havia um programa de capacitação que era muito oneroso.  

Mas eu gostaria de informar que havia um grupo de trabalho 

composto pelo CNAS e SAS.  Esse grupo fez várias reuniões para 

discutir o assunto.  Eu acho que as pessoas que participaram deste 

grupo de trabalho deveriam estar participando dessa nova 

discussão, para que não se comece tudo de novo.  Eu tenho certeza 

de que a senhora não tem esse perfil de ignorar o trabalho já 

feito e reforço a necessidade de que a capacitação tem de ser 

feita pelo CNAS e pela SAS, já que a SAS se volta mais para os 

órgãos gestores e o CNAS, para os conselhos.  Poderíamos trocar 

opiniões com relação a isso, o que considero extremamente 

importante. 

Com relação ao orçamento — e talvez no meu informe eu 

fale com mais detalhes —, não dá para aceitar um orçamento menor 

que o de 1998.  Para ser menor, seria como se a pobreza tivesse 

diminuído, mas acredito que com a crise ela aumentou e vai 

aumentar mais.  Não estou querendo ser pessimista, não jogo no 

time do quanto pior melhor, ao contrário, mas tenho a impressão de 

que o país chegou em uma encruzilhada econômica muito séria e está 

com dificuldades de sair dela.  E não sou só eu quem está falando 

isso, a mídia também mostra isso e internacionalmente está se 

falando isso.  O Brasil está em uma crise econômica muito séria e 

isso faz com que a questão social surja com mais vigor.  Eu acho 
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que diminuir o orçamento para outros poderem remendar, não dá para 

aceitar.  Precisamos fazer uma discussão maior sobre isso.  Alguém 

ontem disse que o Ministro Serra briga por recursos, o pessoal 

quer tirá-lo do governo, mas não consegue, porque ele tem um 

grande apoio quando faz incursões em defesa do orçamento maior 

para a Saúde.  Creio que deveríamos unir esforços, SEAS e CNAS, 

para isso. 

A quarta questão diz respeito aos escritórios, não 

porque eu pertença a um desses escritórios, como alguém disse 

ontem, mas porque faço parte da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Seguridade Social da CUT que zela pelos 

trabalhadores, notadamente pelos trabalhadores da área de 

seguridade social. 

Eu não diria que estou aqui defendendo os 

trabalhadores, porque o lugar para isso seria outro.  Eu vou 

defender os escritórios em razão da Lei Orgânica da Assistência 

Social, que diz em seu art. 18, V:  zelar pela efetivação do 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social.  

Quando esses escritórios foram criados, eles tinham uma 

missão:  participar mais da descentralização dos Estados e 

municípios.  Se nós formos fazer uma rigorosa análise dessa 

descentralização, veremos que os escritórios já chegaram ao ponto 

de não ter mais nenhum papel nos Estados ou terem papel apenas 

pontual, de um, dois, três meses.  

Há uma reforma administrativa que quer enxugar com os 

órgãos e não mantê-los.  Em termos de economia, ela seria mínima, 

porque se forem cedidos para Estados e municípios, seria uma 
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aberração, porque eles têm servidores demais.  Se forem passados 

para eles, alguém será mandado embora. 

Sobre cedência desses funcionários às universidades, as 

universidades são fechadas, elas têm sua forma de agir e não sei 

se um núcleo desses na universidade seria necessário.   

Se o problema é de DAS-1, com certeza, a grande maioria 

dos escritórios teria gente competente que sem necessidade de DAS-

1 permaneceriam nos escritórios e fariam o mesmo trabalho, com a 

mesma competência e até com maior competência, porque haveria uma 

Secretaria de Estado para dar melhor assessoria a esses 

escritórios, que teriam, portanto, maior viabilidade.   

Alguém falou aqui em somar.  Esses escritórios não 

dividem com Estados ou com municípios, eles somam com Estados e 

municípios no que se refere à descentralização da Assistência 

Social.  Se houve algum caso em que não houve essa soma, são 

exceções que só confirmam a regra. 

Também acredito que não dá para dizer que Fonseas e 

Congemas, que são representantes dos Estados e municípios, tenham 

posição contra o escritório.  

Reafirmo que aqui não estou tomando nenhuma posição 

corporativa, não estou entrando na defesa dos funcionários, porque 

isso aconteceria em um segundo momento, mas afirmo que esses 

escritórios tiveram seu peso na questão da descentralização e 

ainda não cumpriram com o que foi determinado para eles. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com relação à intersetorialidade, 

ela transcende a questão da identificação de recursos em cada área 

voltada para o social.  A intersetorialidade é uma tentativa de 
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racionalização do uso dos recursos.  Ao articular os recursos e as 

possibilidades existente, é a tentativa de termos a 

potencialização do uso desses recursos.   

Eu vivi a experiência do Rio de Janeiro, em que a 

cidade funcionava como macrofunções.  Existia uma macrofunção de 

políticas sociais que reunia as Secretarias de Educação, Saúde, 

Trabalho, Habitação etc.  O que se fazia era uma integração das 

políticas e dos serviços.  Assim, os postos de saúde davam 

atendimento às creches, faziam acompanhamento do sistema de 

desenvolvimento nutricional das crianças;  o Desenvolvimento 

Social tinha responsabilidade pela faixa de zero a 3 anos;  a 

Educação era responsável pela faixa de 4 a 6 anos; o Trabalho 

fazia toda capacitação dos agentes educacionais.  Enfim, era uma 

tentativa de que cada setor não precisasse ter todos os recursos 

necessários ao seu funcionamento e com a integração das ações e 

dos recursos conseguisse maximizar a atuação.  É nesse sentido que 

a intersetorialidade é importante:  como se pode fazer para que o 

atendimento ao portador de deficiência, por exemplo, não precisar 

ter ali dentro o médico, o fisioterapeuta etc., que se possa usar 

o sistema de saúde para esse fim. 

Nesse sentido, a intersetorialidade é o aproveitamento 

de tudo o que existe como instrumento de ação social.  Nesse caso, 

para o Governo Federal o Comunidade Solidária é um desses 

instrumentos, e vimos agindo em ação conjunta com todos os 

instrumentos.  O Comunidade Solidária está no nosso grupo de 

trabalho de 7 a 14 anos, para verificarmos, por exemplo, como o 

sistema de distribuição de cestas pode ser um importante 

instrumento de manutenção dos meninos na escola.  Vimos lidando 
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com o Comunidade Solidária como sendo um dos instrumentos 

existentes para maximizarmos a obtenção das metas. 

Com relação à capacitação, se existe esse grupo de 

trabalho, desculpem, mas quando se chega a um órgão não dá para se 

saber de tudo.  Se existe o grupo, sugeriria que ele fosse o 

tocador desse processo. 

Para os senhores tomarem conhecimento, a capacitação 

para nós é tão importante que virou um departamento na SAS.  Na 

SEAS temos um departamento de políticas, um departamento de gestão 

de fundo, um departamento de sistema de dados, informações, 

estudos etc., sistema de informações gerenciais, e um departamento 

só para capacitação, tendo como essência dessa decisão a idéia de 

que o principal instrumento da descentralização é a capacitação.  

A capacitação, portanto, se transformou em um departamento.  

Então, seria uma ação conjunta desse grupo com o departamento de 

capacitação.  Estamos convidando para assumir sua direção a Dra. 

Carmem, que estava na Secretaria de Trabalho e tem ligação com o 

Planfor etc. 

Finalmente, sobre o orçamento, eu queria aproveitar o 

ensejo para deixar bem claro minha posição como Conselheira e 

minha posição como gestora de uma Secretaria de Assistência 

Social.  Como gestora da Secretaria de Assistência Social, sou 

parte de um governo e tenho normativas as quais aceito ou pulo 

fora.  Existe um papel do gestor com relação ao orçamento que é 

tentar, dentro dos limites de possibilidade orçamentárias do 

Governo, fazer o melhor possível.  Tenho limites inclusive em 

termos de gestões políticas.  O Conselho é um outro espaço.  Se o 

Conselhos resolver fazer um grande lobby com relação ao orçamento, 
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é o Conselho que está tomando essa decisão.  Se o Conselho resolve 

fazer uma grande estardalhaço com relação aos escritórios, é o 

Conselho que está tomando essa decisão. Eu faço parte de uma 

equipe que tem determinadas injunções, e vou cumprir esses 

limites.  Não me cabe dizer:  não quero essa estrutura, só aceito 

essa estrutura com escritórios etc. etc.  Cabe a mim negociar 

dentro de um limite do possível.  Só quero dizer que as gestões 

políticas fazem parte do Conselho.  Certamente a advocacia é a 

mais importante função de um conselho. 

Como gestora, tenho de informar ao Conselho quais são 

os limites e as possibilidades e os encaminhamentos.  Cabe a mim 

dizer que a estrutura que teremos é sem os escritórios.  Agora, se 

o Conselho achar que os escritórios são peça fundamental no 

processo de descentralização e de zelo pela descentralização, ele 

pode tomar a medida de desenvolver todo um processo de lobby nesse 

sentido.  Mas não cabe a mim fazer isso. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - E quanto tempo o Conselho 

tem para tomar uma iniciativa a respeito da extinção dos 

escritórios? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Estou comunicando oficialmente essa 

questão ao Conselho hoje.  A partir deste momento, não há tempo 

para o Conselho pode tomar a decisão. Se tiver sucesso nesse 

empreendimento, pode ser que haja uma revisão dessa estrutura.  A 

estrutura como está vai ser publicada agora. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos suspender a 

nossa reunião e retornamos às 14 horas.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos reiniciar 

nossos trabalhos. 

Enquanto a Secretária não chega, passamos ao exame das 

três resoluções — sobre registro, sobre certificado de fins 

filantrópicos e prazos — cuja apreciação ficou para a parte da 

tarde. 

Vamos adotar o seguinte sistema:  se não houver 

comentários, votar uma a uma. 

Em primeiro lugar, vai ser examinada a resolução que 

trata dos prazos de 90 dia para exame de pedidos de renovação de 

certificado de fins filantrópicos. 

Há algum comentário a respeito dessa resolução?  

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Vou fazer uma observação a 

pedido do Conselheiro Eduardo. 

Ele pergunta a respeito das entidades que ingressaram 

com o pedido de renovação do certificado e na época foi 

transformado o pedido de renovação em concessão, pelo fato de 

haver perda de prazo de 3 dias, 15 dias.  Esses pedidos foram 

transformados em concessão, embora todo o processo tenha sido 

montado para pedir renovação, mas quando saiu o protocolo veio 

como se fosse para concessão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No artigo 2º temos 

a resposta para isso:   

“Art. 2º - As instituições que tiveram seus pedidos de 

renovação indeferidos e se julgarem enquadradas no art. 1º da 

presente resolução, terão o mesmo prazo de 90 dias para ingressar 
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com pedido de revisão da decisão, por meio de requerimento 

dirigido ao Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social 

- CNAS.” 

Elas poderão entrar com pedido de revisão da decisão. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Irmã, os casos pendentes ainda 

estão em grau de recurso.  São pouquíssimos casos, não chegam a 

10.  Essas entidades que tiveram o pedido de renovação 

transformado em pedido de concessão, poderão pedir uma revisão, 

até porque a Consultoria já se manifestou nesse sentido. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Este foi o único 

questionamento que recebi a respeito dessa primeira resolução. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com o entendimento 

de que o art. 2º da resolução resolve essa questão, uma vez que dá 

a essas entidades o direito de rever a decisão, coloco em votação 

a resolução. 

Os que estiverem de acordo com sua aprovação, 

permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada a resolução sobre prazos. 

Passamos à segunda, resolução sobre o registro de 

entidades de fins filantrópicas. 

Nesta temos a questão da Cultura.  A senhora tem alguma 

comentário a fazer, Irmã? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Quanto à Cultura ninguém 

apresentou nada além daquilo que foi tratado na parte da manhã. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E fiquei de ler a 

LDO, mas não tive tempo. 

O Anoildo falou que haveria alguma ligação, mas ele 

ainda não está presente. 

Creio que constando a Cultura não há problema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Só pode ficar no 

registro, no certificado não pode. 

Eventualmente, incluiríamos a Cultura no registro e se 

chegarmos à conclusão de que deve ser excluída, fazemos uma 

revisão da resolução. 

Informa-nos o Secretário-Executivo que o art. 2º desta 

resolução ficaria idêntico ao que está na Resolução nº 34, 

atualmente em vigor. 

Vamos votar a resolução, incluindo a Cultura, tendo em 

vista essa dificuldade levantada e o fato de que temos uma série 

de regulamentos e normas do Governo Federal que exige o registro 

para que a entidade possa receber recursos.  Na falta de maiores 

informações, ficaremos com a inclusão da Cultura, por enquanto. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A respeito das fundações, as 

dúvidas foram dirimidas e não há mais questionamentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro Eduardo 

Barbosa, a respeito da Cultura, tem alguma coisa a dizer?  

(Pausa.)  Não. 
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Então, vamos votar incluindo a Cultura.  Se for o caso, 

retiramos em uma próxima ocasião. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Presidente, antes de 

aprovar gostaria que estudassem a questão do atestado de 

funcionamento.  Refiro-me ao art. 4º da resolução de registro.  

Nos municípios estamos tendo alguns problemas com referência ao 

atestado de funcionamento.  Até então, ele era dado pelo prefeito, 

juiz, delegado etc.  Na verdade, o comprovante de inscrição, a 

nível da operacionalização disso nos municípios, gera muita 

confusão entre o que é atestado de funcionamento e o que é o 

comprovante de inscrição. 

Minha sugestão era que se fundissem os incisos II e IV 

do art. 4º:  comprovante de inscrição e atestado de funcionamento 

no Conselho Municipal.  A comprovação de que se encontra 

legalmente constituída consta do inciso III, que diz:  cópia 

autenticada do estatuto registrado no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas, nos termos da lei, com identificação do 

mesmo Cartório em todas as folhas e transcrição dos dados do 

registro no próprio documento ou em certidão. 

O inciso II diz:  comprovação de que se encontra 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano.  

Não é competência do Conselho municipal fazer isso.  Então, a 

dúvida é saber de quem será a competência para dizer que a 

entidade está em funcionamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conversando com o 

Secretário-Executivo, ele sugeriu simplesmente suprimir o inciso 
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II, porque o inciso III, que exige cópia autenticada do estatuto, 

já mostra que ela se encontra legalmente constituída. 

Quem vai certificar o funcionamento é o conselho, por 

meio da inscrição. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Ótima sugestão, concordo. 

A mesma coisa acontece na outra resolução, na terceira, 

em que o art. 4º, IV diz:  declaração de que a entidade está em 

pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades 

estatutárias e no qual conste a relação nominal, dados de 

identificação e endereço dos membros da Diretoria da entidade, 

conforme modelo padrão do CNAS (Anexo II), assinado pelo dirigente 

da instituição. 

Esse “pleno e regular funcionamento” está sendo 

atribuído ao CNAS.  

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Aí é aquela declaração de que 

constam os membros da diretoria. É um formulário padrão. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Está bem, então.  Eram só 

essas as dúvidas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Permanece o inciso 

IV do art. 4º da resolução sobre concessão de registro. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, não pretendo 

levantar uma polêmica, mas gostaria de saber como ficam os 
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municípios e Estados onde os conselhos municipais e o conselho 

estadual ainda não funcionam. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Precisaremos 

descobrir uma maneira de agilizar a criação de conselhos no 

Brasil, porque os municípios que não tiverem o conselho municipal 

terão de se socorrer dos conselhos estaduais. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Lamentavelmente, o Estado de 

São Paulo tem o conselho estadual, mas não dá atestado de 

funcionamento para ninguém.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agora cancelamos 

esse atestado de funcionamento, só é preciso a inscrição. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Mas ele não tem inscrição, 

não tem nada. O Conselho Estadual de São Paulo não tem nada. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse é o nosso 

desafio, teremos de fazer esses conselhos funcionarem. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - As entidades não podem ser 

punidas por causa disso.  Acho que deveríamos combinar aqui, fazer 

um acordo entre os Conselheiros, sobre como isso vai se processar 

até que o Conselho consiga fazer as inscrições das entidades, 

porque isso não acontece da noite para o dia. 
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TÂNIA MARA GARIB - Se formos achando formas para 

resolver o problema de quem não está cumprindo o que tem de 

cumprir, o estabelecido na LOAS, vamos sempre estar remediando.  É 

preciso ser aprovada esta resolução e uma outra resolução do 

Conselho determinando que os conselhos estaduais e municipais 

executem a inscrição das entidades 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - E dar um prazo, porque as 

entidades não podem ser punidas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lembro a 

Conselheira Dora que este assunto está disciplinado pela LOAS, é 

exigência da lei. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu sei disso e São Paulo 

também sabe.  Mas como se faz com as entidades de São Paulo?  Elas 

têm inscrição na secretaria, mas não têm no conselho, porque ele 

não está funcionando.  O conselho está instalado mas não funciona, 

mas por isso não podemos penalizar as entidades de São Paulo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nós não podemos ser 

mais realistas que o rei.  A lei existe para ser cumprida e 

ninguém pode alegar desconhecimento da lei. 

 

ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Vá ao Ministério 

Público e denuncie, porque o Estado é obrigado a fazer isso. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos pressionar 

no sentido de que haja o cumprimento da lei. 

 

ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - A entidade que se 

sente prejudicada deve denunciar ao Ministério Público que o 

conselho estadual não está funcionando.  Tem que denunciar, porque 

aí ele será obrigado a funcionar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Muito bem lembrado, 

Conselheira. 

Mais algum comentário a ser feito sobre a segunda 

resolução?  (Pausa.) 

Em votação a segunda resolução que estabelece condições 

para registro no Conselho. 

Os Conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam 

como estão.  (Pausa.) 

Aprovada. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Presidente, eu pediria um 

esclarecimento sobre a primeira resolução, que já foi aprovada. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O seu pedido foi 

apresentado pela Irmã Tereza, e foi esclarecido que o art. 2º da 

referida resolução resolve sua dúvida, porque reabre prazo para os 

que se sentirem prejudicados. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu conheço três casos de 

entidades que ficaram a descoberto por isso.   
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos à análise da 

resolução que estabelece as condições para o certificado de fins 

filantrópicos no Conselho. 

Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Preciso de outro 

esclarecimento.  O art. 11 diz que qualquer Conselheiro do CNAS, 

os Órgãos específicos dos Ministério da Justiça e da Previdência e 

Assistência Social, o INSS, a Secretaria da Receita Federal do 

Ministério da Fazenda ou o Ministério Público, bem como os 

Conselhos Municipais e Estaduais de Assistência Social e o 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal poderão 

representar ao Conselho Nacional de Assistência Social  - CNAS 

sobre o descumprimento das condições e requisitos previstos no 

Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998... 

Eu sugeriria a seguinte troca: ...bem como os Conselhos 

Municipais e Estaduais de Assistência Social e o Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal “em suas competências”, 

porque não podemos dispor de todos os requisitos do Decreto nº 

2.536.  O que podemos atestar, pela LOAS, e até foi matéria de 

discussão aqui, é sobre o funcionamento das entidades. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que está sendo 

proposto é a possibilidade desses conselhos apresentarem algum 

tipo de denúncia contra irregularidades de funcionamento de 

entidades, na sua área de atuação. 

Isso é a transcrição do decreto. 
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Já recebemos uma série de denúncias e estamos abrindo 

possibilidade, de acordo com o decreto, para os conselhos se 

pronunciarem. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Em relação ao § 2º, letra 

“b” do art. 4º não havíamos conversado a respeito dessa exigência 

de auditoria por auditores independentes registrados na CVM? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Por enquanto está 

no decreto.  O que estamos fazendo é atualizando de acordo com o 

decreto, para não ficarmos com uma resolução totalmente defasada 

como a que temos.  Tão logo se mude uma coisa ou outra, mudamos de 

novo. 

Mais algum comentário?  (Pausa.) 

Em votação a resolução, sobre a qual não houve nenhuma 

mudança de alteração. 

Os que estiverem de acordo com a resolução, permaneçam 

como estão.  (Pausa.) 

Aprovada. 

Estão aprovadas as três resoluções e, em conseqüência, 

passamos a ter documentos atualizados para tratar das questões 

operacionais do nosso cartório. 

Passo a palavra ao Secretário-Executivo, porque temos 

um problema operacional em função da aprovação do art. 11, que é o 

fato de que o Conselho tem recebido uma série de denúncias com 

base no Decreto nº 2.536. 
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Essas denúncias vieram da Receita Federal, do INSS, do 

Ministério Público, e de acordo com o que dispõe o Decreto nº 

2.536 têm de ser examinadas pelos Conselheiros. 

Eu apresentaria duas questões relativas a essa questão, 

para que possamos decidir. 

De acordo com o Decreto nº 2.536, vamos ter de 

distribuir processos para que os Conselheiros se manifestem, façam 

um voto e o tragam ao Plenário do Conselho. 

Primeira questão:  como vamos distribuir os processo 

entre os Conselheiros?   

Segunda questão: essas denúncias estão ocorrendo a 

partir dessa disposição principalmente do Decreto nº 2.536, que 

permite as entidades encaminhar essas denúncias.  Vamos ter de 

examinar, às vezes, até assuntos julgados pelo Conselho, 

deliberados pelo Conselho. 

As duas questões estão ligadas a essa problemática das 

denúncias.  Elas são questões importantes e vamos ter de trabalhar 

sobre elas para ver qual a forma de resolver o problema. 

Por exemplo, uma entidade recebeu o certificado de fins 

filantrópicos e já apresentou, o Conselho o examinou, mas aparece 

uma denúncia sobre essa entidade e ela já tem o certificado.  A 

Lei nº 9.784 estabelece um prazo para examinarmos essas questões.  

Realmente, estamos apertados com essas questões de processo 

administrativo interno. 

Com a palavra o Secretário-Executivo, para que faça 

outros comentários a respeito do assunto. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Eu queria apenas dizer que já 

temos aproximadamente 20 processos de representação oficial, 

feitos pela Receita Federal, Ministério Público e INSS.  A maioria 

é do INSS, porque a fiscalização vai à entidade e constata que ela 

está descumprindo alguns requisitos do decreto e faz uma 

representação oficial.  Precisamos saber qual o critério que a 

Secretaria Executiva vai adotar para distribuição desses 

processos, porque na medida em que for entregue ao Conselheiro 

começam a correr os prazos de notificação, de colocação em pauta 

para apreciação do Plenário do Conselho.  A Secretaria Executiva 

está aguardando uma solução para este problema, estava esperando a 

reunião de hoje para decidir qual o melhor critério e quem poderá 

receber os processos.  Pode acontecer que não possamos distribuir 

para a Conselheira e Secretária de Estado da Assistência Social 

Wanda, porque ela não terá tempo de tratar disso.  Temos de ver 

quais os voluntários para receber os processos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Como este Conselho é 

paritário poderia ser feito o seguinte:  distribuiria a todos os 

Conselheiros  — somos 18 Conselheiros titulares —, fazendo 

rodízio.  Esta seria a forma mais democrática.  Se alguém tiver 

alguma dificuldade, poderia ser montada uma equipe de suporte no 

Conselho.  Poderia ser a partir da Coordenação de Normas, alguém 

que conheça bem a legislação, que conheça bem os critérios de 

análise e alguém para digitar.  Isso sanearia o problema.  Seria 
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democrático porque seria feito um rodízio, inclusive com a 

Secretária. (Risos.) 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Inclusive a Secretária, com 

certeza. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Não obstante o alto 

conhecimento jurídico do nosso Secretário-Executivo, sobejamente 

conhecido de todos, eu achava que nas nossas reunião, como vêm 

ocorrendo em outros Conselhos, deveríamos ter presente um 

representante do Ministério Público Federal, da Procuradoria.  Há 

assuntos muito específicos.  Acho que esse convite deveria ser uma 

prática.  Nos outros conselhos de que participei, em âmbito 

estadual ou municipal, ou como o Conselho da CORDE, sempre há um 

representante do Ministério Público Federal ou Estadual presente.  

Creio que deveríamos seguir essa prática de ter um representante 

do Ministério Público em nossas reuniões. 

Em segundo lugar, para operacionalização desse tipo de 

situação que vai começar a ocorrer agora, e principalmente com a 

divulgação dessa questão para os conselhos estaduais e municipais, 

tenho a impressão de que nosso Conselho deve se munir de condição 

técnica mais especializada, porque eu particularmente, na condição 

de médico, me sinto muito acanhado e com muito pouco conhecimento 

técnico para fazer o julgamento de uma revisão de processo dessa 

natureza.   

Tanto nessa parte como na própria concessão e nessas 

novas regulamentações que estamos votando aqui, e a outra que vem 

do Ministério da Previdência, o Conselho precisaria ser mais 
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instrumentalizado do ponto de vista de pessoal especializado para 

esse tipo de julgamento.  Seria necessário conversar com o 

Ministro para ele atentar para isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica a sugestão do 

Conselheiro. 

Já que chegamos a um acordo sobre a forma de distribuir 

os processos, em rodízio, o Secretário-Executivo está informando 

que fará a distribuição e mandará por Sedex para os Conselheiros. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Poderíamos ter conhecimento 

de quais são os processos que serão distribuídos? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos ter a lista 

deles até o final da reunião. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Para que os Conselheiros 

tenham ao menos uma noção sobre eles.  Nós, suplentes, não vamos 

saber quais os processos que estão sendo distribuídos. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - A cada sessão poderia 

constar da pauta quais os processos que foram distribuídos no mês.  

Os suplentes, que não têm conhecimento, ficam sabendo naquele 

momento.  O Secretário-Executivo mandar um processo por Sedex e 

enviar comunicação para todos os titulares e suplentes é 

impossível. 
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DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Estou me referindo a agora.  

Por que não dar a relação dos processos que serão distribuídos? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Porque outros podem 

estar chegando, ele nunca conseguirá dar essa informação dessa 

forma. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu creio que 

devemos tomar conhecimento dos processos no devido momento.  Cada 

um vai receber seu processo e se pronunciar. 

O Marcos está lembrando que enquanto a entidade não for 

notificada, seria prudente não darmos conhecimento. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Só depois disso que se 

dá publicidade.  O Marcos tem toda a razão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há ainda inscritos 

para fazer indagações à Sra. Secretária as Conselheiras Rosângela 

Paz, Rosângela Bertoldo e o Conselheiro Emerson. 

Passo a palavra, se a Rosângela Paz estiver de acordo, 

à Rosângela Bertoldo, porque ela está inscrita no lugar do 

Conselheiro César para fazer um pronunciamento a propósito da 

reunião dos Secretários estaduais com a Secretária. 

Parece-me que ela também tem uma carta para entregar à 

Secretária. 

 

ROSÂNGELA DE CARVALHO BERTOLDO - Dra. Wanda, mais uma 

vez gostaríamos de parabenizá-la por estar à frente desse órgão 
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tão importante para nós que estamos nessa militância, no movimento 

da Assistência Social, para contribuir na modificação desse 

fenômeno da exclusão social.  Queremos dizer-lhe que nossa 

intenção é somar com a senhora. 

A nossa direção é de estar construindo juntos a 

política pública de Assistência Social, conforme preconiza a LOAS.  

Nesse sentido, queremos somar esforços com a senhora. 

Na reunião do dia 3 de fevereiro com os Secretários 

Estaduais de Assistência Social foram discutidos alguns pontos e 

eu gostaria de destacar dois. 

Com relação aos escritórios, nessa reunião nos foi dito 

pela Secretária que havia sido encaminhada uma proposta com 

relação a esse assunto, e nessa proposta havia três 

encaminhamentos:  extinção dos escritórios; regionalização das 

ações desses escritórios ou continuar da forma como estariam.  Com 

relação a esse assunto, o Fonseas não aprofundou a discussão nem 

fechou questão.  Como ainda estava em nível de encaminhamento por 

parte da Secretaria de Estado esse problema, o Fonseas achou por 

bem discutir a questão no seu próximo fórum, que já tem data e 

local definidos.  Isso não foi fechado pelo Fonseas. 

Com relação ao outro ponto, considerado pelo Fonseas 

muito sério e importante, é que logo depois da reunião com a 

Secretária de Estado de Assistência Social o Fórum se reuniu, no 

mesmo dia, e desse encontrou saiu uma conclusão, que gostaria de 

ler para todos, pedindo que conste da ata.  Trata-se da Carta de 

Brasília, com foi chamado o documento de conclusão da reunião de 

secretários. 
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“Os Secretários de Estado de Assistência Social” — e 

aqui há um erro, porque é o Fórum dos Secretários de Estado de 

Assistência Social — “Fonseas, reunidos no dia 3 de fevereiro de 

1999, em Brasília, após ampla discussão da proposta orçamentária 

do Governo Federal para a Política de Assistência Social relativa 

ao ano de 1999, manifestam sua profunda preocupação quanto aos 

cortes de recursos para todos os programas voltados para a 

população usuária desta política, no momento em que o país acentua 

a crise estrutural, relacionada, entre outras coisas, com a alta 

taxa de desemprego existente e com o estacionamento do crescimento 

econômico. 

Neste momento, a tendência natural seria o 

fortalecimento de programas que reforcem a rede de proteção 

social, como forma de redução do impacto da crise atual. 

No entanto, o Governo Federal caminha em posição 

contrária ao condicionar o ajuste fiscal a cortes drásticos na 

política de enfrentamento à exclusão social, que representam muito 

pouco no montante exigido para o equilíbrio econômico. 

Diante do agravamento do quadro social do país, o Fórum 

apresenta como fundamental a manutenção dos compromissos 

anteriores assumidos pelo Governo Federal, referentes às metas 

contempladas nos projetos e programas existentes na área de 

assistência social. 

Nesse sentido, propõe as seguintes medidas: 

1º - repasse dos recursos financeiros para a garantia 

das despesas incorridas de convênios firmados no ano de 1998, em 

que pese o não cumprimento dos compromissos assumidos nos 

exercícios de 1996 e 1997; 
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2º - garantia dos recursos financeiros, de acordo com a 

proposta orçamentária, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, para o ano de 1999, que assegurariam a 

realização de metas mínimas necessárias para a condução da 

política de assistência social. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1999.” 

Seguem as assinaturas dos Secretários presentes. 

Esta foi a conclusão a que este Fórum chegou, depois da 

reunião realizada com a Secretária. 

Outro ponto que gostaríamos de destacar e que foi muito 

discutido nessa reunião foi com relação às formas de financiamento 

para as ações de assistência social.  Lembro que foi até lembrado 

pelo próprio Presidente do Fonseas que o Fórum e os Secretários em 

nenhum momento estariam se colocando contrários à possibilidade de 

se lutar por recursos outros, de fontes as mais diversas 

possíveis, para o financiamento da Assistência Social, desde que 

nossa luta, o nosso trabalho não prejudicasse ou não comprometesse 

a responsabilidade que o Governo tem, em primeira mão, de estar 

financiando as ações de Assistência Social.  Que se busque recurso 

de qualquer lugar, ninguém é contra isso, mas que não se 

desresponsabilize o Governo de estar assumindo essa 

responsabilidade em primeira mão. 

Isso ficou muito claro na reunião, e lembramos muito 

bem disso. 

Ainda querendo contribuir com a discussão levantada 

pela manhã, achamos prudente e pertinente a necessidade de se 

aprovar a NOB o mais rapidamente possível, até para se instalarem 

as comissões intergestoras bipartite nos Estados. Não podemos 
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iniciar esse processo, porque poderíamos inclusive correr o risco 

de tudo o que fizermos agora ser nulo, alguém entrar com ação e 

anular esse trabalho.  A NOB determina que se pode fazer qualquer 

coisa e dar prazo após sua promulgação e publicação.  Para nós, 

portanto, é indispensável que a NOB seja publicada o mais rápido 

possível. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela Paz. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Também dou as boas-vindas à 

Wanda, em um momento tão difícil para todos nós, enfrentando uma 

crise da qual nunca tivemos uma dimensão tão presente.  

A Associação Brasileira de ONGs está muito preocupada 

em saber em que medida a crise estará batendo à porta das 

políticas sociais e diminuindo os recursos dirigidos às políticas 

sociais. 

Essa preocupação decorre do fato de que todos nós 

estamos querendo assegurar que os programas tenham continuidade, 

que a população não deixe de ser atendida, até porque sabemos que 

a crise bate diretamente no aumento do desemprego, além do aumento 

da inflação. 

Por outro lado, há uma outra questão que nos é muito 

presente:  em um momento de crise, como este, não retrocedermos 

com relação às conquistas que tivemos nos últimos 10 anos, no que 

diz respeito à democracia e à cidadania.  Para nós isso é muito 

importante.  A relação com os Conselhos, a construção dos 

Conselhos municipais e estaduais e federal, os fórum criados, os 
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espaços de diálogo e negociação entre os vários atores, as 

relações de parceria que se vêm construindo são conquistas da 

sociedade brasileira que não podemos perder em um momento de 

crise, quando se diz:  não tem recurso, corta reunião do Conselho, 

corta tal encontro. 

De um lado, há uma questão que é de todos nós:  o 

enfrentamento da crise, o que fazermos com os programas, com as 

políticas para garantir o atendimento;  de outro, também devemos 

lutar para manter esses espaços de democracia, conquista de toda a 

sociedade nos últimos 10 anos. 

Logo quando começou esta gestão, quando saiu a 

Secretaria de Estado, ficamos bastante contentes. Mesmo que fosse 

simbólica, mesmo que não representasse um aumento de recursos em 

um primeiro momento, o reconhecimento da Assistência Social 

enquanto Secretaria de Estado já tinha valor muito grande.  Acho 

que isso deve ser resgatado, por isso quando a Wanda, no início de 

seu pronunciamento, trocou Secretária de Assistência Social por 

Secretaria de Ação Social, eu disse não, porque é muito importante 

reafirmar a Assistência como política de Seguridade Social, ainda 

mais com a história que temos no país de a Assistência ser usada 

para inúmeros fins, no assistencialismo, no clientelismo etc.  

Afirmar a política de Assistência Social na Seguridade Social, 

como a LOAS determina, para nós é fundamental.  Por isso vamos 

estar pegando no seu pé quando falar em Secretaria de Ação Social. 

A SAS, na última gestão especialmente, já vinha tendo 

um papel importante ao recuperar as resoluções das Conferências.  

Esse é o papel que a SEAS tem de assumir, por ser muito 

importante.  Tivemos duas Conferência de onde saíram resoluções 
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muito importantes e o papel da SEAS é o de viabilizar essas 

resoluções, junto com o CNAS.  Algumas deliberações das 

Conferências são difíceis, como a questão que se refere a 

orçamento — 5% do orçamento da Seguridade, reivindicação antiga —, 

luta que estamos travando.  Além disso, há uma série de outras 

decisões das Conferências que podemos executar conjuntamente.  Uma 

delas é a da Política, a outra, a NOB.  No ano passado tivemos um 

grande empenho no sentido de efetivá-las.  A capacitação, que você 

falou, é outro ponto fundamental, que também apareceu nas 

Conferências e mesmo com poucos recursos devemos buscar formas de 

viabilizar. 

Por último, em relação à NOB, eu queria indagar se há 

algum outro ponto da Norma, além da alteração do prazo de 90 para 

120 dias, a ser discutido, para tentarmos avançar ainda hoje nesta 

discussão.  Se o problema for o prazo de 120 dias, não vejo 

problema.  Poderíamos, no Conselho, adiantar no sentido de alterar 

o prazo de 90 dias para 120 dias.  Se há outras questões na NOB, 

seria importante que fossem explicitadas, para decidirmos e enfim 

sair a publicação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Emerson. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Inicialmente, eu 

gostaria de parabenizar a Dra. Wanda pela assunção ao cargo de 

Secretária de Estado de Assistência Social. 

Quero externar um sentimento pessoal:  eu creio que a 

generosidade, a ternura, a solidariedade são virtudes 
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essencialmente femininas, como o são também a determinação, o 

equilíbrio para lidar com momentos de dificuldades, como os que 

estamos vivendo no Brasil atualmente.  Por isso, vejo com muita 

alegria, com muita satisfação o fato de uma mulher estar assumindo 

essa Secretaria.  A senhora vai desempenhar um papel muito 

importante nessa travessia difícil que vamos fazer no Brasil neste 

momento. 

Na qualidade de Presidente da União dos Prefeitos da 

Bahia e representando neste Conselho os prefeitos do Brasil, por 

sofrer na própria pele as dificuldades, as agruras, posso dizer o 

que os municípios estão vivendo com essa crise:  perdas 

progressivas de suas receitas, o agravamento dos problemas 

sociais.  Mas também tenho a compreensão de que neste momento de 

extrema dificuldade que o país está atravessando não se pode 

equilibrar os orçamentos da União, dos Estados e dos municípios 

sem contenção, sem cortes de despesas.  E estamos dispostos a 

fazer sacrifícios e participar desse esforço conjunto, em 

sinergismo, para ver se no prazo mais curto possível conseguimos 

superar essa crise. 

Mas mesmo sabendo que nossos sonhos são infinitos e os 

recursos, limitados e finitos, mesmo assim compreendemos — e a 

senhora aceitou isso — que em situação de emergência há de se dar 

um tratamento especial.  E é isso que eu queria destacar para este 

Conselho e para a senhora:  a situação de emergência vivida pelos 

Estados nordestinos, entre os quais se situa a Bahia, o norte de 

Minas Gerais, flagelados por uma seca impiedosa.  Mesmo sabendo 

que há limitação de recursos, da necessidade desses cortes, da 

redução, como acentuou o Conselheiro José Carlos, do minguado per 
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capita que temos, de 17 reais, apesar de tudo isso solicitamos que 

aprecie a possibilidade, em relação aos Estados do Nordeste, 

repito, flagelados pela seca, de se manter esse per capita no 

percentual de 1998. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Conselheiro, nada contra 

a ala masculina aderir à ternura, à solidariedade.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passo a palavra à 

Conselheira Wanda, para seus comentários a respeito das indagações 

que lhe foram feitas. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - A Carta de Brasília, oriunda da 

reunião dos Secretários de Estados, fala em orçamento.  Sabemos 

que existe o Ministério de Orçamento e Gestão.  Eu propunha que a 

Carta de Brasília fosse enviada ao Ministério do Orçamento e 

Gestão, com referendo do Conselho, se essa for a decisão.  

Precisamos saber quais os órgãos que têm poder de interferência 

nessa ou naquela questão.  Os órgãos executivos fazem propostas 

orçamentárias, mas não têm decisão com relação ao orçamento.  Essa 

decisão é de setores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 

que são os que podem entrar com pedido de suplementação. 

Precisamos deixar claro que não é a Secretaria o alvo 

deste pedido, mas sim os órgãos responsáveis por orçamento e 

gestão. 

Quaisquer observações a respeito da estrutura, decisão 

de governo, pode ser enviada para o mesmo Ministério de Orçamento 

e Gestão, na parte de gestão, e para a Casa Civil.  Nós tivemos 
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uma negociação e chegamos a isso.  Na reunião dos Secretários, 

ainda não tínhamos a definição, portanto, estávamos falando em 

cenários.  Hoje já temos a definição e o que vem como proposta de 

estrutura não contempla os escritórios.  Como eu não sou o órgão 

decisório com relação a isso, não sou também o órgão a ser 

pressionado, eu diria assim, nesse sentido. 

Temos um problema, e eu gostaria de conversar com os 

senhores sobre isso, a respeito das dívidas de 1998.  Isso foi 

motivo de muita discussão na reunião dos Secretários.  A 

integridade dos fundos não recebeu o mês de dezembro.  Inclusive a 

integridade dos fundos não prestou contas do mês de novembro, por 

inúmeros motivos, até pelo retardo do repasse das últimas 

parcelas. 

Temos que ter absoluta clareza de que tudo que for 

resto a pagar de 1998 vai diminuir ainda mais o orçamento de 1999.  

Essa é uma decisão do Ministro, foi alguma coisa anterior à minha 

gestão, mas precisamos ter claro que estamos em uma Escolha de 

Sofia:  o que for pago em termos de restos a pagar, vai entrar no 

orçamento de 1999 e, portanto, vai diminuir ainda mais o orçamento 

de 1999.  Esse não é um ponto de fácil decisão. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Mas já está tomada essa 

decisão? 

 

WANDA ENGEL ADUAN -  Não.  Existe, por parte do 

Ministro, uma avaliação dessa questão.  Mas temos esse efeito 

perverso:  o pagamento de quaisquer restos a pagar vai incidir 

sobre o orçamento e o financeiro de 1999.  
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Temos algumas questões.  Por exemplo, um programa como 

o de erradicação do trabalho infantil tem de ser pago de qualquer 

jeito, porque isso corresponde a repasse para famílias, assim como 

o Brasil Criança Cidadã, que foi um concurso com seis parcelas.  

Então, as seis parcelas têm de ser repassadas. 

Sobre o serviço de ação continuada é que temos esse 

problema.  Não sei  — o César não está aqui — a quanto monta, mas 

podemos dar essa informação para o Conselho.  Será decisão do 

Ministro, mas eu queria que todos tivessem conhecimento disso.  É 

do mesmo bolo de 1999 que vamos tirar uma parte para restos a 

pagar de 1998. 

A respeito da NOB, hoje mesmo o Ministro, em seu 

pronunciamento, disse que não havia nenhum problema quanto à 

assinatura e à publicação da Norma Operacional Básica.  Eu só 

pediria que o Conselho aprovação a alteração de 90 dias para 120 

dias  — no máximo 120 dias, se conseguirmos viabilizar antes, tudo 

bem — para termos um prazo para essa viabilização. 

Eu gostaria que o Fonseas e Fongemas, principalmente 

Fonseas, responsáveis pela escolha dos municípios que vão fazer 

parte das comissões, tivessem um pouco de cuidado  — e penso que 

devemos discutir isso — na forma de constituição dessas comissões.  

O que eu tenho de experiência no âmbito do município, quando eu 

era Secretária Municipal de uma grande cidade, o sétimo PIB 

brasileiro, mostra que acabava não tendo assento no conselho 

estadual e no conselho municipal grandes municípios, isso devido a 

um processo de escolha que não levava em consideração população 

etc. etc.  O que acontecia é que os municípios de menor população 

e, portanto, de menor representatividade tinham assento, deixando 
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de fora grandes municípios, que tinham grandes problemas e 

deveriam também ter participação. 

Não estou sugerindo, mas temo que se não pensarmos um 

pouco mais na forma de escolha desses representantes, podemos cair 

em processos mais ou menos viciados que acabam por optar por 

municípios de pouca representatividade em termos do Estado e dos 

problemas estaduais.  Nesse sentido, estaria pedindo um tempo para 

conversarmos um pouco mais detidamente sobre o assunto. Essa é a 

minha preocupação. 

Sobre as resoluções das Conferências, posso dizer que 

vamos rever essas resoluções, para ver como se pode contribuir 

para colocá-las em prática, referendando as Conferências. 

Quanto à distribuição, no mês de janeiro estávamos com 

a consciência de que os limites orçamentários eram menores que os 

do ano passado.  Naquele momento, a única referência que tínhamos 

era a chamada série histórica — estou chamando de série histórica 

o volume que cada Estado ou município vinha recebendo  até aquela 

oportunidade.  Qualquer alteração dessa série histórica precisaria 

ter dados referenciais claríssimos, porque era ferir algo que 

estava inclusive, pela NOB, como base da distribuição.  Então, não 

nos restava outra opção, naquela ocasião, porque queríamos passar 

imediatamente os recursos, não queríamos deixar um interregno 

muito grande entre o início do ano e o repasse do recurso.  A 

única forma, assim, foi fazer o corte transversal.  Os programas 

que tinham corte de 25%, o corte de 25% foi em todos os recursos 

referentes a tal série histórica.  Não dava para dizermos:  o 

Nordeste vai ser assim, porque era criar, naquele momento, uma 
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nova regra, para a qual não tínhamos respaldo do Conselho, não 

tínhamos dados objetivos para fazer isso. 

Estamos trabalhando no sentido de identificar 

municípios realmente em situação emergencial e trabalhar em ação 

conjunta com outros ministérios, para dar atenção especial a esses 

municípios.  É o caso do Acre, com três grandes cidades 

afetadíssimas.  Estou indo a Ilhéus, na próxima semana, por causa 

da situação também desesperadora daquele município, que está com 

300 mil desempregados, para vermos de que forma é possível ter 

ação conjunta ali para reverter um pouco a situação social daquela 

cidade.  O que se está pensando é nesses municípios em situação de 

extremo risco entrar articuladamente o Governo Federal com seus 

diferentes órgãos, mais o governo estadual e governo municipal.  

Essa foi a saída. 

Essas questões só seriam resolvidas se tivéssemos 

efetivamente estudos imediatos, porque isso vai ter de 

regulamentar inclusive a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 

proposta orçamentária para o ano que vem.  Será preciso um novo 

critério de distribuição de recursos, que, aí sim, leve em 

consideração determinados padrões de qualidade de vida etc., que 

possam nortear uma distribuição que atenda mais às demandas 

sociais mais urgentes. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda está inscrito 

o Conselheiro Leovane. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Eu queria pontuar algumas questões 

que estão me preocupando muito.   
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Lembro que na reunião de dezembro o Ministro falou que 

com a mudança em relação à filantropia, o ministério iria 

arrecadar mais e haveria possibilidade de haver um orçamento 

melhor para a Previdência e Assistência Social, porque estaria 

mudando a regra do jogo em relação à filantropia e a arrecadação 

seria maior. 

Quando chegamos no ano de 1999, a coisa se inverte de 

tal maneira que o orçamento que tínhamos, com possibilidade de ser 

ampliado, sequer é mantido, é reduzido.  

O que me deixa assustado é que há uma nova informação 

de que os restos a pagar estariam no orçamento de 1999.  Há uma 

redução maior ainda de recursos, com relação ao orçamento 

anterior.  Acho que devemos ver uma forma de fazer uma discussão a 

esse respeito.  A discussão sobre o reordenamento da Secretaria 

foi feito pela Casa Civil, mas há coisas que precisam ser levadas 

em conta. Se for a discussão de reorganizar o órgão porque se pode 

precisar mexer alguma coisa em nível financeiro, eu não sei qual o 

diagnóstico feito para se acabar com os escritórios estaduais.  

Está se fazendo uma mexida no órgão, para se atender à Política de 

Assistência Social, mas não temos um diagnóstico claro que mostre 

para onde vamos caminhar com isso. 

Outro detalhe seria a capacitação:  a capacitação vai 

incidir em cima de quê?  A senhora mesmo disse que não assina 

cheque em branco, pagaria todo o dia 10 só aquilo que efetivamente 

tiver.  Como aqui temos pares de outros ministérios, seria 

importante que esses outros ministérios também se pronunciassem e 

dissessem também no que estão trabalhando para de fato se poder 

aumentar esse orçamento ou contribuir para o orçamento da 
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assistência  de alguma maneira, para otimizar recursos, já que 

eles estão munidos de informações de seus ministérios.  Já houve 

uma perda de 30% e vejo que a perda será maior, se os restos a 

pagar forem pagos com o orçamento de 1999. 

Repito:  em dezembro tínhamos um quadro extremamente 

favorável e nesse momento o quadro é muito difícil.  Primeiro, não 

temos recursos;  segundo, estão fechando estrutura que poderia dar 

suporte para que as coisas acontecessem nos Estados. 

A Dora disse que há Estados que não têm estrutura nem 

de conselho estadual nem municipal.   

Na estrutura no âmbito da União, há um esvaziamento 

completo em termos de recursos financeiros e recursos humanos para 

poder tocar a política de assistência. Minha preocupação é com a 

faixa de jovens deste país que nunca recebeu atenção especial e a 

senhora disse que se está trabalhando nessa demanda neste momento.  

O Conselheiro João Batista também falou a respeito da dificuldade 

de os idosos serem atendidos. 

Estou vendo que estamos em uma camisa-de-força e se não 

fizermos uma discussão profunda sobre como as coisas podem ser 

feitas em relação às deliberações das Conferências, sobre a 

Política que definimos e a forma de atuação de cada ministério que 

participa desta Mesa para poder trazer subsídios para poder fazer 

a política de assistência, ficará muito complicado.  A realidade 

dos Estados, como a senhora verá quando for a Ilhéus, é muito 

grave, e as coisas vão estourar na Assistência, porque é esta a 

área que faz a política de emergência. 

Sugiro que pensemos muito bem com os outros 

Conselheiros que representam os ministérios para ver qual a 
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colaboração que todos podem dar, senão ficaremos sozinhos para 

tocar uma coisa que cada dia pede mais recursos financeiros e 

humanos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois do que já 

foi comentado, creio que as observações do Conselheiro Leovane 

refletem a preocupação dos diversos Conselheiros. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Presidente, eu gostaria de dar uma 

informação adicional, para diminuir as preocupações de todos.  O 

Brasil de hoje não é o Brasil de dezembro, mas uma preocupação 

externada antes e que eu não mencionei é a possibilidade de novos 

cortes.  Eu só queria dizer que nesse sentido não precisamos 

temer, porque esses programas de Assistência Social fazem parte de 

programas protegidos.  Assim, esses programas não podem sofrer 

nenhuma redução, nenhum contingenciamento, estão efetivamente 

protegidos.  O que hoje é orçamento para esses programas será o 

orçamento de fato.  A preocupação do alargamento do corte podemos 

descartar, porque todos os programas da Assistência Social fazem 

parte da rede dos programas protegidos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar aos 

Informes das Comissões. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Para uma questão de 

ordem, peço a palavra. 

Foi encaminhado pelo Dr. Celecino, do Gabinete do 

Ministro, a minuta do decreto que altera os arts. 30 e 33 do 
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Regulamento da Organização e Custeio da Seguridade Social e dá 

outras providências.  Era a minuta que estava sendo elaborada por 

vários ministérios e ao telefone ele me autorizou a divulgar isso 

para vocês.  Creio que deveríamos fazer isso o mais rápido 

possível, porque é aquela minuta que tem interfaces com aquelas 

outras. 

Se você quiser, poderia solicitar a alguém que 

xerocasse o documento e o distribuísse. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vera, por favor, 

tire cópias desse documento. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Só uma informação:  essa minuta 

ainda está em discussão. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Claro, é apenas uma 

minuta.  Ele mandou para subsidiar as questões sobre as quais 

estamos conversando. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Consulto os 

Conselheiros sobre o seguinte encaminhamento:  vamos deixar os 

informes para depois, porque temos visitas conosco... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Não, não.  

Desculpe, mas o ponto mais importante hoje é o referente aos 

informes das comissões. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Nós alteramos a ordem da 

pauta em função da importância da seqüência dos informes das 

comissões, que trabalharam ontem e produziram um documento que 

está sendo apresentado aqui e tem a ver com a fala da Secretária. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar 

imediatamente aos Informes.  Pediria que os coordenadores de cada 

uma das comissões usassem da palavra para fazer os comunicados que 

julgarem adequados.  Em seguida, passaríamos à fase de discussão, 

e combinaríamos um prazo para isso, porque ainda temos de analisar 

o item 4 da pauta, que diz respeito ao julgamento de processos. 

Peço que todos sejam objetivos nos seus comentários e 

exposições. 

Tem a palavra a coordenadora da Comissão de Política, a 

Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Eu também gostaria de saudar a Dra. 

Wanda, Secretária de Estado de Assistência Social, e manifestar, 

como já fiz anteriormente, a satisfação dos gestores municipais 

por ter uma gestora municipal à frente de uma Secretaria tão 

importante. 

Quero destacar aqui a presença de mais um gestor 

municipal, o Dr. Francisco, Secretário de Políticas Sociais de 

Recife, e a Secretária de Estado de Assistência Social do Mato 

Grosso do Sul, a assistente social Valdete de Barros, que também é 

a Presidente do Conselho Federal de Serviço Social. 

A Comissão de Política se reuniu ontem.  

Lamentavelmente, perdemos muito tempo por falta de quorum, e no 
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final da memória daquela reunião faremos um comentário sobre isso.  

No entanto, foi tempo suficiente para que pudéssemos elencar 

alguns assuntos que hoje estão afligindo, de forma marcante, todas 

as instituições não-governamentais e governamentais no que diz 

respeito ao sistema descentralizado de Saúde e, particularmente, 

no que precisa ser resolvido com a publicação da Política Nacional 

e da NOB.   

Para ser bem objetiva, Presidente, vou ler a memória da 

reunião. 

Em relação ao Plano de Acompanhamento da Implantação da 

Política Nacional de Assistência Social, papel da Comissão, 

emitimos o parecer que passo a ler.  

Considerando que até o momento não foi publicada a 

Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional 

Básica, aprovada em dezembro de 1998, e a importância da 

publicação desta para que se efetive o processo de 

descentralização, como estabelece a LOAS, e considerando ainda as 

últimas informações sobre o repasse de recursos de ação continuada 

— colocamos as últimas informações, porque a ninguém foi 

oficializado efetivamente os cortes — a Comissão de Política faz 

as seguintes recomendações para atuação imediata: 

- urgente publicação da Política Nacional de 

Assistência Social e da NOB, aprovada por unanimidade pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social em 15 e 16 de dezembro de 

1998; 

- que o órgão coordenador da Assistência Social a nível 

federal execute suas funções na coordenação da Política pública de 
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Estado de Assistência Social como estabelece a LOAS, a Política 

Nacional de Assistência Social e a NOB; 

- a Comissão de Política reitera o estabelecido na LOAS 

e na Política Nacional de Assistência Social quanto à manutenção, 

revitalização e construção da rede de Assistência Social, 

considerando aqui a que existe, a que precisa ser revitalizada por 

uma série de necessidades e a que ainda é necessária, considerando 

que nem todos os 5.509 municípios brasileiros estão contemplados. 

Para a existência dessa rede é necessário que haja 

investimento social de caráter crescente e continuado nas três 

esferas de governo. 

A Comissão de Política não concorda com a forma que a 

Secretaria de Estado de Assistência Social adotou para o repasse 

de recursos dos serviços de ação continuada, considerando que esta 

implica redução de metas de serviços já executados, sem nenhuma 

expectativa de manutenção e ampliação de atendimento aos 

destinatários da Assistência Social.  Quero reiterar que a 

Secretária comentou esses vários aspectos e algumas coisas marcam 

muito os Estados e os municípios, quando sempre  — não é a fala da 

Secretária agora, mas ela também já ouviu isso na condição de 

Secretária de município — se diz que é só a União que financia as 

ações continuadas.  É um questionamento que se deve fazer para não 

falar mais nisso, porque como pode uma criança em creche, durante 

24 dias, ser mantida com 17 reais?  É impossível, só se alguém 

conseguir fazer mágica.  Então, de onde vem o outro dinheiro?  É 

óbvio que vem do município ou do Estado.  Infelizmente — e aí a 

Secretária tem toda a razão - nem sempre o Estado é parceiro.  Às 

vezes, é União e Estado, e às vezes é Município e Estado.  O que 
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precisa, efetivamente, neste ponto, e referendamos a posição da 

Secretária, é que se ache um mecanismo que obrigue as três esferas 

de Governo a fazerem parte desse co-financiamento.  Isso é 

importante, e é preciso considerar a posição do Fonseas de que é 

função do Estado esse financiamento. 

A Comissão de Política reitera que se mantenha pela 

União a série histórica e o custo per capita para o co-

financiamento mínimo dos serviços nos patamares de execução de 

1998, como aprovado na Norma Operacional Básica, até que se 

estabeleçam novos critérios de financiamento para a rede de 

proteção social — serviços, programas e projetos — e estes sejam 

aprovados pelo CNAS.  Concordamos também que a série histórica não 

é o melhor critério nem o per capita nem as metas, mas enquanto 

não surgir algo melhor, ele é o único que temos para referendar o 

orçamento, para referendar o recurso da Assistência Social, 

enquanto não podemos atender à solicitação das Conferências de ter 

como orçamento 5% do orçamento da Seguridade.  

Que toda e qualquer reorganização da estrutura dos 

órgãos gestores da Assistência Social devem passar por ampla 

discussão nos seus respectivos Conselhos, para garantia de 

implementação da Política Nacional de Assistência Social e do 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, 

como preconiza o inciso V do art. 18 da LOAS. 

A Comissão orienta que o CNAS aprove como resolução, 

publique e divulgue essas recomendações, dando conhecimento a 

todos os Secretários de Estado de Assistência Social; ao Ministro 

de Estado da Previdência e Assistência Social, à Presidência da 
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República, à Presidência do Congresso Nacional a ainda a todas as 

entidades da sociedade civil. 

Esta foi a decisão sobre como a Comissão de Política 

irá acompanhar a implantação da Política, após sua publicação. 

O segundo tema discutido pela Comissão foi o Programa 

Nacional de Capacitação de Gestores e Conselheiros da Assistência 

Social, citado pela Secretária na parte da manhã e referendado 

pela Conselheira Fátima, do grupo de trabalho do CNAS.  Acredito 

que esse tema fica para a próxima reunião, com o encontro do grupo 

de trabalho e do departamento da Secretaria, para dar continuidade 

na questão da capacitação. 

A Comissão tem outros questionamentos, que apresenta ao 

Conselho, que precisam de urgentes decisões.  São eles:  a 

regulamentação da filantropia, que já está acontecendo;  a 

modificação do Decreto nº 2.536, que trata das exigências de 

auditoria externa nas entidades;  o instrumento de pactuação entre 

municípios, Estados e União para repasse de recursos ao Fundo 

Nacional de Assistência Social; a modificação do Regimento Interno 

sobre a participação de Conselheiros em grupos de trabalho, 

comissões temáticas e reuniões ordinárias do CNAS.  Essa parte 

afeta a todos nós, conselheiros, e é importante que façamos uma 

reflexão sobre ela:  nenhuma comissão do CNAS está tendo quorum 

para se reunir, exatamente pela falta dos Conselheiros.  A 

proposta da Comissão de Normas, se o recurso é escasso, se é 

preciso haver contenção, se não há possibilidade de vir à reunião 

o conselheiro titular e o suplente, é que haja um estudo do 

Regimento para que o peso da participação de um Conselheiro na 

plenária seja o mesmo peso da participação de um conselheiro na 
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comissão, para que seja contados os pontos.  Se o conselheiro 

faltar e não houver participação do suplente, ele possa ser 

substituído, senão quem está falhando com a sociedade é o CNAS.  A 

Comissão de Política tem cinco processos, sendo um de suma 

importância, que não puderam ser examinados por falta de quorum.  

Há necessidade de uma providência urgente, sob pena de a sociedade 

nos punir e até o Ministério Público nos acionar por total falta 

de cumprimento das nossas obrigações com as Comissões e com o 

Conselho.  

Esta é uma proposição da Comissão de Normas. 

Como último item, que não dá para esperar uma outra 

reunião da Comissão para ser avaliado, por isso o trago ao 

Conselho Nacional, pela urgência, é o Manifesto do Conselho 

Estadual de Assistência Social do Espírito Santo, que solicita o 

auxílio e a posição do CNAS com relação a um ato do governador do 

Estado que, fazendo a reestruturação do seu governo, cortou 

cargos, diminuiu secretarias, por  causa da crise, ato natural de 

qualquer Executivo, mas também embutiu nesse ato a extinção de 

conselhos e fundos. 

Vou ler na íntegra o art. 2º da Lei nº 5.831, do 

Governo do Estado do Espírito Santo, que diz o seguinte:  “fica o 

Poder Executivo autorizado a extinguir comissões, comitês, grupos 

de trabalho, conselhos e fundos existentes na administração 

pública estadual, bem como reorganizá-los ou promover-lhes fusão, 

objetivando desburocratizar serviços, alcançar maior eficiência e 

redução de custos administrativos”. 
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Do ponto de vista democrático e da gestão 

participativa, esse ato é altamente preocupante se se desencadear 

por todo o país.  É um tremendo retrocesso, não resta dúvida. 

O documento do Conselho Estadual de Assistência Social 

do Espírito Santo endereçado ao CNAS diz o seguinte: 

“O Conselho Estadual de Assistência Social e demais 

Conselhos Municipais do Estado do Espírito Santo sofreram um duro 

golpe com a aprovação, em 18 de janeiro, do projeto de lei enviado 

pelo Governador do Estado, Sr. José Ignácio Ferreira, à Assembléia 

Legislativa, o qual autoriza o Poder Executivo a extinguir 

comissões, comitês, grupos de trabalho, conselhos e fundos 

existentes na administração pública estadual, e ainda retirava o 

caráter deliberativo dos conselhos. Em face da pressão da 

sociedade civil, o Governador vetou o referido artigo. 

Chama-nos a atenção, também, a criação do serviço 

voluntário civil, destinado a prestar serviços públicos nas áreas 

de administração, finanças, planejamento, educação, saúde, meio 

ambiente, pesquisa científica, assistência social e bombeiros. 

Essas medidas unilaterais e antidemocráticas ferem 

profundamente os preceitos da Constituição Federal e da LOAS, que 

prevêem a participação popular e o controle social através dos 

Conselhos e Fundos. 

Tais medidas fizeram com que nos juntássemos a outros 

conselhos, atingidos por esta decisão arbitrária e autoritária, 

sendo então criado o Fórum das Entidades e dos Cidadãos em Defesa 

dos Conselhos e da Democracia Participativa, na intenção de que, 

somando esforços, possamos tornar pública nossa indignação. 
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Vale ressaltar que essa tentativa de extinguir os 

conselhos e fundos poderá ser adotada em outros Estados, 

considerando a repercussão ‘positiva’ em alguns veículos de 

comunicação nacional das primeiras medidas adotas pelo Governo 

deste Estado. 

Diante do exposto, solicitamos de Vossa Senhoria 

posicionamento firme em defesa da Política de Assistência Social e 

dos conselhos e fundos, como espaços públicos e democráticos de 

participação e de controle da sociedade. 

Aproveitamos o ensejo para convidar V.Sa. ou 

representante desse Conselho para participação da reunião plenária 

dos Conselhos” — que já aconteceu no dia 4 de fevereiro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual a proposta da 

Comissão de Política sobre esse tema? 

 

TÂNIA MARA GARIB - Diante da gravidade da situação, do 

tempo que já passou, encaminhamos ao Presidente para que fosse 

discutido em plenário a decisão a ser dada para este caso. 

A Comissão de Política não emitiu parecer a respeito da 

matéria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Inicialmente, 

queria dizer que uma das condições para que o Estado receba 

recursos é que tenha conselho.  A Secretária de Estado de 

Assistência Social já está com um problema institucional criado 

para repasse de recursos  — mais um problema. 
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O Conselho terá de procurar esses Estados antes de mais 

nada para esclarecer que eles estarão sendo prejudicados na 

distribuição de recursos federais.  Pode ser que muitas dessas 

decisões estejam sendo tomadas por falta de conhecimento.   

Isso poderia ser feito não só mediante ofício do 

próprio Conselho Nacional de Assistência Social aos Estados, como 

também ser feita uma referência nesse ofício de que a Secretaria 

de Estado da Assistência Social estará impossibilitada de repassar 

os recursos. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - A informação que eu tive foi que 

apesar de isso aí ser uma medida autorizativa, o governador não 

vai mexer no Conselho de Assistência Social.  Ele já foi informado 

que sem conselho não tem fundo, sem fundo não tem dinheiro.  Como 

essa informação foi dada oralmente, mandaremos isso por escrito. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Presidente, penso que o Conselho 

poderia designar um Conselheiro — especialmente o Presidente — e 

marcar uma audiência com o governador para explicar essa situação 

a ele, apresentar a LOAS, lei federal, que não pode ser ferida por 

lei estadual, com referendo da Secretária de que a LOAS deve ser 

obedecida. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu ia fazer mais 

ou menos a mesma proposta da Tânia, mas com uma complementação 

importante:  seria importante haver uma ligação maior entre o 

Conselho Nacional e o Conselho Estadual.  O Conselho Estadual deve 

ser convocado a participar dessa reunião, estar junto até para 
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saber que o CNAS está tomando providências sobre a questão, e 

fazer também a divulgação disso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há a proposta de 

que haja um contato oficial do Conselho Nacional de Assistência 

Social, por meio de seu Presidente, com o Governador do Estado do 

Espírito Santo, juntamente com a presença do Presidente do 

Conselho Estadual. 

Se os Conselheiros estiverem de acordo com essa decisão  

— no caso, não precisaria ser uma resolução — ela seria 

implementada imediatamente.  (Pausa.) 

Aprovada a decisão de se manter contato imediato com o 

Governo do Estado do Espírito Santo, uma vez que isso foi 

transformado em lei.  No caso de Minas Gerais, isso ainda não foi 

transformado em lei, há apenas a moratória. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - O problema deles é o não pagamento 

da CND. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aí é um problema de 

inadimplência. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - No caso do Espírito Santo, é 

autorizativo, o governador ainda não extinguiu o Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica tomada a 

decisão e peço que seja registrada para imediata implementação. 
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Quero destacar três decisões fundamentais do relatório 

da Comissão de Política.   

Primeiro, que se faça uma resolução sobre as decisões;  

segundo, que se modifique o Regimento Interno para enfatizar a 

necessidade da presença de Conselheiros nas reuniões das 

Comissões, terceira, a proposta sobre audiência com o Governador 

do Espírito Santo, que já está resolvida. 

Passo a palavra à Conselheira Fátima, Presidente da 

Comissão de Orçamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Fizemos a reunião 

da Comissão de Financiamento e depois participamos da reunião da 

Comissão de Política.  A seguir, fizemos uma outra reunião da 

Comissão de Financiamento, porque há muitas questões entrosadas. 

Os assuntos tratados foram os seguintes:  relatório de 

execução orçamentário do Fundo Nacional de Assistência Social, no 

exercício de 1998, apresentado pela SEAS; orçamento do Fundo 

Nacional de Assistência Social para o exercício de 1999. 

Quero informar que as posições tomadas foram aquelas 

que vêm historicamente acontecendo, e como tinham de cair em algum 

lugar, caíram exatamente na sua gestão, Sra. Secretária.  Elas já 

foram também apresentadas anteriormente. 

Como encaminhamentos, tivemos as seguintes propostas da 

Comissão de Financiamento:  não aprovação do relatório de execução 

orçamentária e financeira dos recursos alocados no Fundo Nacional 

de Assistência Social, referente ao exercício de 1998, sem que, 

primeiro, no relatório constem as metas físicas atendidas por 

serviços, programas, ações;  segundo, haja a presença do Diretor 
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do FNAS nas reuniões da Comissão de Financiamento do CNAS.  No que 

se refere a este ponto, o César tem procurado resolver, mas 

infelizmente, talvez por acúmulo de trabalho, não tem resolvido e 

achamos que é de fundamental importância.  Terceiro, resposta da 

SEAS quanto ao pagamento dos serviços prestados em 1998.  Esta 

resposta a Sra. Secretária já deu e eu já informei que os restos a 

pagar de 1998 serão pagos com os recursos de 1999.  Ontem não 

tínhamos esse dado para discussão, mas de qualquer forma o que 

decidimos foi que os restos a pagar de 1998 devem ser pagos, até 

porque o Governo Federal prega o pagamento de todos as suas 

dívidas, para não ser caloteiro, mas o é com as entidades que 

prestam serviços aos excluídos, de quem ele também é presidente.  

Eu gostaria que isso fosse notificado, para sensibilizar o governo 

como um todo.  Calote nas entidades prestadoras de serviço é um 

problema muito sério, pois elas precisam muito mais do que os 

credores da dívida externa. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Como membro da Comissão 

de Financiamento, queria reafirmar que o que está sendo proposto 

aqui é a não aprovação do relatório de execução orçamentária e 

financeira da SEAS do ano de 1998, sem que essas condições aí 

elencadas sejam cumpridas.  Isso é um procedimento extremamente 

grave, porque cabe ao Conselho a aprovação disso.  Então, temos de 

levar isso em consideração.  A não aprovação vai implicar levar 

essas questões ao Tribunal de Contas da União, por isso temos de 

discutir isso com muito cuidado.  Quero que vocês percebam a 

gravidade das coisas que estão sendo colocadas. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Como segundo 

ponto, a não aprovação do Orçamento de 1999 do Fundo Nacional de 

Assistência Social se houver diminuição de metas ou dos valores 

per capitas relativos aos serviços e programas de Assistência 

Social já aprovados pelos CNAS com ressalvas. 

Com isso queremos dizer que aprovamos o orçamento de 

1999 com ressalvas, e era um orçamento completamente diferente 

deste que hoje é o orçamento da Assistência Social.  Como disse a 

Secretária, ela não pode pedir dinheiro a mais, mas nós, CNAS, 

devemos lutar por isso.  Nós aprovamos um orçamento da SAS/MPAS, 

na época, que achamos que tinha algumas falhas mas o aprovamos com 

ressalvas, e agora ele foi totalmente modificado.  Enquanto CNAS, 

temos de gritar por um melhor orçamento. 

Terceiro ponto, criação de uma frente, dentro do CNAS, 

para fomentar a advocacia política no Congresso Nacional, visando 

à recomposição orçamentária em valores minimamente iguais aos 

propostos pela SAS/MPAS e aprovados pelo CNAS, para 1999. Informo 

que algumas dessas medidas de advocacia já foram tomadas pela 

Comissão de Financiamento — infelizmente o José Carlos não pôde 

participar —, pois estivemos no Congresso para trabalhar junto às 

Comissões daquela Casa, principalmente na Comissão de Seguridade 

Social, que havia encampado proposta da Deputada Fátima Pelaes e 

de outros deputados, e já existia toda uma preparação do próprio 

Congresso — era janeiro e já estava começando a crise, que se 

aguçou, mas não tem como haver modificação no que estamos 

propondo. 

Propomos que o programa de apoio à criança carente 

continue com 308 milhões, 955 mil reais; o de apoio à pessoa 
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idosa, com 38 milhões e cinqüenta e dois mil reais;  apoio à 

pessoa portadora de deficiência, com 80 milhões, 852 mil reais; o 

de geração de renda, com 43 milhões, 530 mil reais;  o de 

assistência integral à criança e ao adolescente, com 216 milhões;  

as ações sociais comunitárias, com 38 milhões, 915 mil, o de 

combate ao trabalho infanto-juvenil, com 82 milhões, 296 mil e 700 

reais, o e benefício de prestação continuada, com 1 bilhão, 313 

milhões, 534 mil, 904 reais. 

Essa é a proposta anterior e estamos solicitando que 

lutemos por suplementação de verbas, por complementação ou o que 

for para que sejam mantidos esses valores, conforme o orçamento 

aprovado pelo CNAS. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Secretária, este foi o 

primeiro orçamento que a SAS nos apresentou.  Depois houve um 

primeiro corte e após o reajuste fiscal, um segundo corte.  Houve, 

portanto, dois cortes após a aprovação desse orçamento, que é de 

vocês e que aprovamos.  A advocacia política que estamos 

pretendendo, a começar pelo Deputado Eduardo, aqui presente, e nas 

nossas bases em cada um dos Estados, é no sentido da recomposição 

da forma original do orçamento.  Se não conseguirmos da forma 

original, pelo menos que consigamos um pouco mais do que está 

sendo informado agora. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com certeza.  Acho que esse é o 

papel do Conselho.  Já conversamos sobre isso.  Só lembraria que a 

competência de aprovar orçamento é do Legislativo e do Executivo. 

 



 136 de 234 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Aprovar a proposta 

orçamentária.  A proposta orçamentária é de vocês.  Nós aprovamos 

a proposta orçamentária inicial de vocês, que é esta. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - A que foi aprovada pelo Legislativo 

e pelo Executivo é a que está nos meus cofres. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Certo, Secretária, mas 

não podemos nos furtar de lutar por ela. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, seria a 

desaprovação do orçamento.  O CNAS não concorda com o orçamento de 

1999.  A União não pode de repente dizer que passa para Estados e 

municípios e outros uma função que sempre foi dela. 

Quarto ponto.  O pagamento às entidades, em 1999, seja 

realizado em seis parcelas iguais e de valor correspondente ao de 

98.  Para as demais parcelas, que se utilizem os recursos da 

suplementação orçamentária.  Fizemos isso na tentativa de 

conseguir a suplementação orçamentária.  

Ontem foi dito que as entidades esperavam por esse 

recurso.  As entidades já pagaram janeiro, e agora não adianta 

dizer às entidades que devem procurar recursos no SUS, mesmo 

porque o SUS não está tão bom assim para ter fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta etc.  Mas digamos que tenha, entretanto isso só 

poderá ser feito daqui para março.  Em janeiro e fevereiro não foi 

dito isso às entidades.  Então, elas permaneceram com seu quadro 

de técnicos, ficaram com o mesmo número de crianças que estavam 

sendo atendidas, e portanto têm de dar os lanches etc.  Não 
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podemos chegar agora e dizer que eles não vão receber dinheiro.  

Depois que eles já pagaram tudo, não podemos dizer que não vão 

receber os recursos que esperavam.  Seria um absurdo.  Pelo menos 

janeiro e fevereiro devem ser pagos integralmente, como em 1998.  

Essa é a posição da Comissão de Financiamento, e achamos que 

devemos informar o Governo Federal que se não tivermos um 

orçamento para a Assistência Social igual ao de 1998, vão ser 

criados mais problemas sociais, o que afastará a ajuda dos 

organismos internacionais — não sei se afasta o FMI, mas os 

outros, que historicamente nos ajudam, serão afastados.  Até a 

CNBB questiona a forma como está sendo tratada a questão social no 

país.  É um problema político extremamente sério, que o Presidente 

da República precisa entender e os órgãos de política financeira 

também precisam compreender que levarão o governo a um grande 

desgaste político se não repensarem as atitudes tomadas com 

relação ao orçamento da Assistência Social. 

Criação de uma frente parlamentar suprapartidária em 

defesa da Assistência Social nos aspectos políticos —defendendo a 

política nacional de Assistência Social, a NOB etc. -, 

organizacionais (defendendo a forma organizativa, como vinha sendo 

feito, e que sem um diagnóstico, como muito bem colocou o 

companheiro, não podemos extinguir, vai ser extinta, mas que o 

Governo assuma a responsabilidade de estar fazendo uma coisa sem 

um diagnóstico, apenas para justificar os não gastos, quando esses 

gastos eram o mínimo que se precisava, pois não necessitaria dos 

DASs, não precisa de local, porque já estamos mal alojados em INSS 

e em ex-LBA e vários outros órgãos, não temos nem telefone, porque 

o do Paraná há 10 dias só se usa o da Associação, porque o outro 
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foi desligado por falta de pagamento) e financeiros, que são as 

questões de financiamento da Assistência Social. 

Por fim, apoio total às notas da Comissão de Política e 

do Fonseas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A síntese da 

reunião da Comissão de Financiamento é a não aprovação do 

relatório de execução orçamentária e financeira, por falta de 

informações, quanto a serviços, programas, metas etc., a não 

concordância com o orçamento e o pagamento das entidades em 1999 

sendo as seis primeiras parcelas iguais às de 1998. 

Pergunto à Comissão de Normas se ela também fez um 

informe por escrito. 

Passo a palavra à Comissão de Normas. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Combinamos, a Irmã Tereza e eu, 

de fazermos a apresentação. 

A Comissão de Normas não trouxe por escrito o 

relatório, compromete-se, entretanto, a trazê-lo nas próximas 

reuniões. 

Após a reunião do CNAS, em dezembro fizemos uma 

reunião, no dia 17, com quorum dos Conselheiros e com a presença 

do Gilson e do Marcos Maia.  Um dos pontos centrais da nossa 

pauta, na ocasião, foi o marco legal, a Lei nº 9.732.  Nesta 

reunião, discutimos a substituição da Coordenação, porque a Ângela 

era a Coordenadora e pediu para sair.  Decidimos por unanimidade 

indicar a Irmã Tereza.  Isso não havia sido comunicado 

oficialmente ao Plenário, por isso combinamos ontem de fazer essa 
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comunicação oficial, para que fosse registrada na Ata da Reunião 

de hoje do CNAS que a partir de agora a Irmã Tereza assumiu a 

Coordenação da Comissão de Normas. 

Com relação aos informes da reunião de ontem, eles 

serão dados pela Irmã Tereza. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora tem mais 

alguma coisa a acrescentar além do que já foi comentado? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Nosso trabalho consistiu no 

estudo e elaboração das três resoluções.  Acrescentamos também 

nosso compromisso de retomar a elaboração do Manual de 

Procedimentos, que se faz urgente para uso interno dos analistas, 

e serviria também como orientação para as entidades.  Além disso, 

como informe de critérios para os conselhos municipais, cujas 

solicitações estão chegando a todo momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Queria lembrar à 

Irmã que já existem minutas desse trabalho. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Estamos realizando o estudo 

inclusive com base nessas minutas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos comentar 

esses dois informes e, em seguida, passaríamos ao último ponto da 

pauta, que é o Informe da Secretaria Executiva. 
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JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Sr. Presidente, antes de 

encerrar esta discussão e passar para o outro informe, lembro-lhe 

que foi pedido um espaço para se falar sobre o idoso, relativo ao 

Ano Internacional do Idoso.  Comunico-lhe que não vou deixar 

passar em branco essa questão nesta reunião. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu gostaria de saber se vamos votar 

essas propostas ainda hoje. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos discuti-las e 

ver qual é o encaminhamento. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Há problemas cruciais, e não sei se 

a esta hora do dia poderiam ser motivo de uma votação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

começar pela possibilidade de modificação no Regimento Interno, 

sobre participação de Conselheiros em grupos de trabalho, que é 

questão simples de ser resolvida. 

Eu pedi ao Secretário-Executivo que fizesse uma minuta 

de sugestão só para apresentação, porque precisamos colocar a 

alteração do Regimento Interno em pauta, o que poderá ser feito em 

uma próxima reunião.  Como os senhores sabem, a alteração do 

Regimento Interno exige quorum qualificado de dois terços. 

O Secretário-Executivo lerá qual a idéia que 

apresentamos, para ver se atende às reivindicações. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - O art. 6º do Regimento Interno 

diz:  será substituída a representação governamental ou não-

governamental que renunciar ou não comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco intercaladas no ano, salvo se a ausência 

ocorrer por motivo de força maior, justificada por escrito ao 

Conselho. 

Estamos sugerindo ao Presidente a inclusão de um 

parágrafo, com os seguintes termos:  para os efeitos deste artigo, 

serão consideradas as reuniões ordinárias, as comissões temáticas 

e grupos de trabalho. 

Aí viria a suplementação:  se o Conselheiro faltar a 

essas reuniões, estaria enquadrado no art. 6º do Regimento.   

Lembro ao Presidente que se quiser colocar essa 

modificação em votação, temos quorum de dois terços neste momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu coloco para 

deliberação de todos.  Se houver qualquer dúvida ou dificuldade 

para encaminharmos dessa maneira, deixaremos para uma próxima 

reunião, porque é um assunto que merece análise. 

Os Conselheiros preferem votar isso hoje ou em uma 

próxima reunião?  (Pausa.) 

Preferem votar em uma próxima reunião. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, eu gostaria que 

fosse votado em uma próxima reunião, porque considerando a crise 

do país e a possibilidade de o Conselheiro vir e ter de participar 

das duas coisas, principalmente quem não reside em Brasília, teria 

de ler o Regimento e adequá-lo, fechando essas duas coisas.  Não 
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apenas a parte referente à participação da reunião, uma vez que 

não há possibilidade de se garantir a presença de um membro na 

reunião da Comissão e outro na reunião plenária. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sobre esse assunto, 

entendemos que deveria ficar para uma próxima reunião, mas eu 

sugeriria que se pensasse em outra alternativa, no sentido de 

manter uma comissão apenas sem essas exigências, mas que se 

pudesse ter a faculdade de trazer especialistas ou pessoas que nos 

pudessem ajudar, dependendo do tema. 

Há um outro ponto, que considero mais de fundo, que até 

o Conselheiro José Carlos estava comentando, que é a questão da 

especialização das coisas.  Não desmerecendo qualquer parecer de 

qualquer comissão, por mais boa vontade que se tenha, poderíamos 

buscar essa alternativa. 

Não sei até que ponto teríamos essa competência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos examinar o 

Regimento.  Passo essa tarefa ao Secretário-Executivo para 

verificar todos os ângulos da questão, para uma próxima 

deliberação do Plenário. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Continuo achando 

que deveríamos votar hoje. 

 

(Manifestações concomitantes.  Inaudíveis.) 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Votar o quê, 

Conselheira?  A alteração do Regimento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sobre a 

especialização, que o Anoildo está falando, acho um absurdo, 

porque nós, Conselheiros não temos de ser especializados, temos 

que ter, sim, assessores e isso nunca tivemos.  Não precisamos ser 

especializados, nós temos a Política na cabeça e queremos levar 

esta Política. 

Sobre a especialização, sempre foi solicitado, pela 

Comissão de Financiamento, por exemplo, um assessoramento, alguém 

que nos auxiliasse tecnicamente.  Se as outras comissões também 

precisam de assessoramento, que se tenha assessoramento.  Agora, 

vir aqui discutir e dizer que determinados conselheiros não têm 

condições de participar da comissão “x” ou “y”, com isso não 

concordo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é isso que está 

em discussão, Conselheira. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu gostaria de deixar 

claro que não falei nada disso.  Se ela entendeu dessa forma, não 

foi isso que eu quis dizer. 

Eu já participei de comissões, e se tivesse falando 

sobre falta de capacidade, estaria me referindo a mim mesmo.  

Creio que todos entenderam o que eu quis dizer, parece-me que só a 

Fátima teve um entendimento um pouco diferente. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, não 

entendi bem,  peço desculpas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos deixar esse 

tema para ser discutido com mais vagar em uma próxima reunião, 

porque se trata de alteração no Regimento Interno. 

Com relação a esse ponto, se todos estiverem de acordo 

permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovado, vamos discutir o Regimento numa próxima 

reunião. 

Sobre a questão do Espírito Santo, já está resolvida. 

Temos ainda, na Comissão de Política, a proposta de 

transformar em resolução as deliberações da comissão. 

O outro ponto é a não aprovação do relatório de 

execução orçamentária e financeira dos recursos. 

Consulto a Secretária de Assistência Social se esses 

questionamentos podem ser atendidos em uma próxima reunião. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com certeza. 

Eu gostaria de reafirmar a gravidade da não aprovação.  

Isso vai tornar as contas da Secretaria inadimplentes ou sei lá eu 

o que no Tribunal de Contas.  Não é uma decisão sem graves 

conseqüências.  Estamos providenciando o que está sendo pedido 

pela comissão.  Acabei de indagar ao César se havia possibilidade 

de fornecermos esses dados.  Os dados serão fornecidos e eles 

serão enviados para a própria comissão. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse primeiro 

encaminhamento da Comissão de Financiamento fica pendente de 

remessa, pela Secretaria de Estado da Assistência Social, dos 

dados, para então, após o exame desses dados, aprovarmos ou não o 

relatório, já que os dados existem. 

Esse assunto também fica suspenso, em função da 

informação que acaba de ser dada pela Secretária. 

Sobre o item 2 - não concordância com o orçamento de 

1999, se houver diminuição de metas, dos valores per capita, etc., 

já aprovados pelo CNAS com ressalvas — consultaria os conselheiros 

para ver como podemos nos manifestar sobre isso.  Qual seria a 

proposta? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma 

proposta:  nós discordamos disso.  Quem discorda vota pela 

discordância.  Eu concordo com a Secretária que isso se trata de 

uma discordância.  E todos aqueles que votaram — foi aprovado por 

unanimidade — o outro orçamento, não podem, com todas as crises do 

mundo, principalmente a brasileira, deixar de lutar para que 

aumentemos os valores, tanto em suplementações, como na busca de 

outras fontes.  Enfim, é preciso ser feito um movimento para 

aumentar o orçamento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sua proposta é que 

o item 2 seja fundido com o 3 no sentido de fazer reivindicações 

junto ao Congresso Nacional. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Exatamente. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

ouvir qual a sugestão apresentada para essa frente que está sendo 

proposta, como ela seria composta para atuarmos no Congresso nesse 

sentido.  Eu gostaria de saber qual a sugestão para esse item. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Há uma terceira questão 

que também diz respeito a isso.  A não concordância, pela Comissão 

de Financiamento, pressupõe o pagamento dos serviços prestados 

neste ano, as 6 primeiras parcelas, com o mesmo valor que foi pago 

no ano passado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse é outro ponto. 

Estou querendo viabilizar a sugestão da Comissão de 

forma concreta.  Estão propondo uma frente no Congresso para 

tentar reverter o orçamento da Assistência. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na próxima 

reunião, traremos a sugestão para essa frente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, esse assunto 

também fica suspenso até a próxima reunião. 

Finalmente, o pagamento de 1999 para as entidades, em 6 

parcelas iguais. 

Sobre isso, eu gostaria de ouvir a Secretária. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu gostaria de dizer que essa 

questão se remete à NOB.  A NOB diz que eu tenho de passar, 
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regularmente, um doze avos do orçamento existente.  Pela NOB, não 

posso passar cheque sem fundo.  Então, é preciso que haja uma 

efetiva complementação ou suplementação, para eu passar um doze 

avos do orçamento recomposto.  Hoje, pela NOB, aprovada por este 

Conselho, só posso passar um doze avos daquilo que efetivamente 

está no orçamento. 

Proponho que ou se estude a modificação da NOB ou esse 

assunto saia de pauta, pela impossibilidade de ser atendido, por 

haver incongruência legal. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ou se dê uma 

outra redação ao tema.  No caso, seria tentar manter, de qualquer 

forma, as seis parcelas iguais, sem ferir a NOB, e garantir, a 

partir de suplementação orçamentária, as outras parcelas. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Quem garante?  Eu sou gestora, eu 

só lido com dados concretos.  Eu tenho “x”, repasso um doze avos 

de “x”.  Vocês me desculpem, mas essa é a função de um gestor.  Eu 

não posso assinar alguma coisa e chegar no mês de junho, se não 

houver a suplementação, em vez de eu estar discutindo forma de 

racionalização de recursos eu dizer para os Estados e municípios 

que o dinheiro acabou. 

Sem uma modificação legal, eu não assino isso.  Eu não 

assumo essa responsabilidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A explicação da 

Secretária vai ao encontro das disposições não só da NOB, mas 
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também da legislação vigente, uma vez que o recurso tem de ser 

repassado de acordo com o que já deliberamos. 

A menos que haja uma reformulação, temos de considerar 

o assunto recusado pelo Plenário... 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Não. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - ... a menos que os 

Conselheiros tenham um encaminhamento diferente deste.  Com este 

encaminhamento, não podemos aceitar. 

Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Conselheiro 

Eduardo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Wanda, permite-me tratá-

la assim? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com certeza. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu acho que o 

posicionamento do Conselho é correto, mesmo que venha contra à sua 

posição, inclusive em função de sua análise na condição de 

gestora, sobre alguma responsabilidade futura na questão. 

Essa atitude é mais de gerenciamento que de gestão, 

porque eu acho que você estaria conosco assumindo a luta de estar 

buscando a suplementação orçamentária de todas as formas, se 

assumisse conosco a decisão de fazer o pagamento das seis 

parcelas.  E digo isso pelo seguinte fato:  nós lidamos com 

emergências e com necessidades.  Temos aqui um Conselheiro que 
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representa o Ministério do Planejamento e ele mesmo sabe disso:  

as emergências são atendidas em função de necessidades e pressão.  

À medida que você busca uma solução para o próprio Ministério do 

Planejamento sobre essa questão, já perdemos a força de pressão 

para qualquer mecanismo de suplementação, porque você já resolveu 

a questão, independentemente de uma avaliação se houve perda de 

trabalho, se houve diminuição de metas, se houve desemprego nessa 

área, se houve desestruturação da rede.   

Na realidade, você está oferecendo para a equipe 

econômica uma forma de solução para o problema. 

Politicamente, creio que teríamos de estar garantindo o 

mínimo que fizemos em 1998.  Mesmo quando nos faz uma proposta de 

uma política, que você vai começar a implementar — você sentou na 

cadeira de Secretária há um mês apenas, e você tem idéias, tem 

concepções e demonstra clareza nessas idéias —, há de convir que 

essas idéias serão articuladas, negociadas e discutidas com as 

três esferas de governo, e você não vai conseguir implantá-las 

dentro de 6 meses, vai precisar pelo menos um ano para tentar 

convencer ou agregar pessoas que simpatizem com suas idéias, 

concordem com elas e que vão ser também atores de mudança e 

transformação, dentro de sua visão. 

Enquanto isso não acontece, considero um risco — 

inclusive para a gestora de Assistência Social — propor mudanças, 

porque ela vai ter de enfrentar, em todo o país, uma reação 

contrária pela perda de serviços existentes.  Eu acho que isso vai 

até desmotivar o processo de descentralização. 

Quando você fez seu pronunciamento, eu fiquei muito 

aflito, e até me perguntaram por que eu estava tão inquieto.  Eu 
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sei que agora você vai partir para uma maratona por este país 

afora, e sei qual a reação que você vai encontrar, e eu não 

gostaria que encontrasse essa reação.  Inclusive, neste Conselho — 

e eu participei dele como gestor estadual, representando o Fórum 

dos Secretários de Assistência —  os grandes embates, junto ao 

Governo Federal, foram por causa de algumas medidas que eram 

apresentadas formalmente, oficialmente, formalizadas, sem a 

discussão prévia do Conselho, e por isso começaram a criar 

resistência do Conselho junto à SAS.   

É lógico que você tem outra postura, está aberta, 

presente, discutindo.  Isso é indiscutível.  Mas isso com 

referência à sua decisão, que você disse que é uma decisão sua. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - É uma decisão de gestor que 

respeita a lei e que sabe que não pode passar cheque sem fundo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Tudo bem.  Primeiro, 

estou fazendo uma análise política da questão, muito complicada na 

fase que estamos vivendo.  Você está preconizando, pela imprensa e 

pelos seus pronunciamentos públicos, uma participação efetivada 

sociedade, de empresários, de voluntários, dos três níveis de 

governo.  Tudo isso tem sido falado.  Essa sua colocação é 

importante, desde que você transmita também confiabilidade a esse 

processo. 

Pelo que entendemos, o problema está com a organização 

lá no município, com o gestor municipal que vai ter de resolver 

esse problema.  Estamos transferindo o problema para outra esfera, 

inclusive para instâncias que muitas vezes não têm como buscar 
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solução:  será que o prefeito de uma cidade da Bahia tem condição 

de estar assumindo isso?  Não tivemos um ganho de recurso 

orçamentário na Assistência Social! 

Quando estávamos pensando no processo de 

descentralização, pensávamos em somar esforços da União, Estados e 

municípios para ampliação do que existe.  A proposta que temos 

hoje é a de manter o que existe nos mesmos níveis que tínhamos.  

Isso está muito complicado.  Estou antevendo a dificuldade que a 

gestora vai ter de enfrentar e nem sei se o próprio Presidente da 

República tem conhecimento disso. Eu fiz um pronunciamento na 

Câmara em relação a isso, porque eu acho que o Presidente da 

República deve tomar conhecimento.  Deve-se dizer a ele o que está 

acontecendo e indagar-lhe se é o que ele quer, se é o que deseja.  

Ou se o gestor dele também deseja isso.  Se é isso que quer, tudo 

bem, a sociedade civil tem de saber disso, os Conselhos devem 

ficar sabendo que é essa a posição.   

Mas eu ainda acredito que a estratégia política 

importante é no sentido de garantir outras formas de receber 

recursos e negociá-las.  Essa é uma forma política de agir. 

Outra questão ética importantíssima:  uma organização 

que presta serviço, e prestou serviço o ano inteiro, tem uma 

situação real e formal para ser resolvida. Se hoje tem uma folha 

de pagamento de 20 mil reais e conta com isso, e recebe só 16 mil 

reais, não consegue tirar a diferença de 4 mil reais, de janeiro e 

fevereiro, já realizados, e até não pode dispensar funcionários, 

porque ela não tem recursos para fazer esse acerto. 

Estamos discutindo teoricamente, em cima do processo 

legal, mas quem vive a realidade vai reagir a isso e de forma 
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bastante preocupante, porque eles são os nossos aliados para fazer 

acontecer a Assistência Social.  Mais uma vez, é o descrédito de 

tudo o que estamos fazendo, até do Conselho, se ele concordar com 

isso.  Na condição de Conselheiros, somos cobrados pela sociedade 

também nesse sentido.  Dirão para nós:  como vocês não vêem essas 

questões?  Como permitem isso?  Nós estamos com a batata quente na 

mão!  Mais uma vez, temos de resolver o assunto. 

Em relação à questão técnica específica, a respeito dos 

um doze avos, se é para discutir a redação da NOB, ampliar prazo 

de 90 para 120 dias, essas matérias podem ser discutidas, uma vez 

que ela não foi publicada.  Mas não sei se esta é a questão. 

Em vários outros programas, até então, tivemos 

convênios de garantia de tantas parcelas, que você vai passar de 

forma imediata, automática e tudo o mais, porém todos estão 

sabendo que estão assinando alguma coisa que vai até um 

determinado período e aí têm tempo de se organizarem para isso.  

Enquanto isso, mobilizamos todo o mundo, porque a sociedade civil, 

que é a prestadora de serviços, as sociedades, as organizações vão 

ser nossas aliadas na luta pela suplementação orçamentária.  

Sabemos que os gestores municipais e estaduais estão aqui 

presentes e vão se aliar a seus governadores e a seus prefeitos 

nesse sentido.  Eu acho que isso reforça todo o processo de 

garantia de suplementação de verbas.  Depois, você poderá assinar 

ou continuar dando prosseguimento a alguns programas, para os 

quais, de antemão, você falou que tem recursos por até 6 meses.  

Eu acho que sobre isso você não pode mentir para ninguém e deve 

dizer:  posso arcar até o mês “x”, este é o meu orçamento.  E 

vamos trabalhar. 
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O que nós queremos é um grande pacto, para sairmos da 

reunião do Conselho com algumas estratégias de luta para 

suplementação orçamentária, e para outras questões que vamos ter 

de trabalhar.  Mas a suplementação orçamentária é emergente.  Essa 

tem de ser uma estratégia. 

Se você já solucionou o problema, já perdemos um trunfo 

da estratégia.  Temos 12 parcelas garantidas.  Reduziu, mas 

reduziu para todos — esta será a justificativa.  Reduziu na 

Educação, reduziu na Saúde etc.   

Eu repito:  o próprio Ministro José Serra, quando 

esteve no Congresso Nacional falando sobre os cortes da Saúde, 

disse que os serviços seriam mantidos como estão, com orçamento 

até tanto.  A partir do segundo semestre, iria lutar pela 

suplementação, para a manutenção dos serviços. 

Quando o Ministro diz isso, está tendo a visão da CPMF, 

ou o que for.  Nós temos de desencadear um processo de visão dessa 

suplementação.  Se resolvermos o problema para eles, nossa 

estratégia será prejudicada. 

Wanda, o Ministério do Planejamento recebeu solicitação 

em massa sobre suplementação para dezembro, e sequer deu uma 

resposta.  Fomos ao Vice-Presidente da República, voltamos ao 

Ministro do Planejamento para falar a respeito da questão 

orçamentária de 1999, sobre os programas da Assistência Social, e 

sequer obtivemos resposta!  Veja a insensibilidade que impera, 

pois sequer estão discutindo se realmente há viabilidade ou não de 

estarmos trabalhando com uma suplementação. 

Para concluir, seguramente, quando você estiver com o 

processo de avaliação e acompanhamento dessa rede e dos programas, 
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você poderá fazer isso que está fazendo.  Com tranqüilidade, acho 

que até endossamos.  Mas ao fazer previamente o processo de 

avaliação, estará destruindo muita coisa que está sendo construída 

pelo país afora, e depois não teremos, talvez, como consertar ou 

reconsiderar essa situação. 

Eu também fui gestor, não queria estar na sua pele.  

Falo que não quero sentar em uma cadeira de gestão tão cedo.  Vejo 

a Valdete, que foi minha colega de Conselho, no Conanda, há muitos 

anos.  A mais traumática experiência para quem defende direitos 

sociais é a de ser gestor da área social, devido ao descaso 

existente. 

Estou falando isso até como um desabafo.  Talvez hoje 

eu não estivesse tão frustrado se, como gestor estadual, tivesse 

tido mais lutas para garantir o orçamento social.  Não gostaria 

que você saísse frustrada desse processo.  Nós estamos querendo 

ser aliados de vocês.  O Conselho está propondo aliança.  Estamos 

mostrando um caminho de estratégia.  Todos os Conselheiros 

representam a sociedade civil organizada neste sentido.  Se você 

concordar conosco, estaremos de mãos dadas com você e marcharemos 

juntos.  Não queremos nos contrapor à SAS, não queremos fazer lá 

fora o discurso de que a SAS é que teve essa atitude e que agora 

temos de lutar contra isso.  Mesmo que se apresente o argumento 

técnico, o que se pensará foi que o Executivo que fez.  Isso vai 

respingar na SAS.  Estou lutando pela preservação da estrutura da 

SAS.  Fiquei feliz quando ela adquiriu o status de ministério.  

Para nós isso é muito importante.  Também fiquei contente ao saber 

que foi escolhida uma gestora, como você, para assumir a pasta.  

Isso também é importante.  Não podemos deixar respingar na SAS 
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algumas dessas conseqüências.  Você tem de sair preservada desse 

processo. 

No seu pronunciamento de posse, você falou da sua visão 

técnica da questão.  Você está agindo como uma técnica perfeita.  

Eu te cumprimento por isso, mas a questão política agora é 

crucial, e no âmbito da União, se não tiver a postura política 

para defender isso, dificilmente vamos avançar — vide o Ministro 

José Serra, ele faz muita coisa do dever de casa do governo, mas 

também aponta aquelas em que se precisa avançar.  É uma postura 

política.  E a Assistência Social neste momento precisa mais do 

que tudo dessa postura. 

Desculpe eu me alongar, Sr. Presidente, mas fiquei 

calado a manhã toda para poder falar agora, porque precisava 

mostrar isso claramente à Secretária, dado o respeito que tenho 

por ela, pelo trabalho que vamos fazer conjuntamente.  Eu tinha de 

me posicionar, com toda a clareza, porque eu gostaria de ter a 

Secretária como nossa aliada aqui, porque eu vivi a briga SAS 

versus CNAS, e aquilo foi horrível para os dois lados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou sentindo que 

estamos em um impasse no item 4, porque temos uma Norma 

Operacional que fala em um procedimento e nós estamos propondo, 

isto é, aqui estamos adotando uma posição incoerente.  Minha 

sugestão é que fosse redigida... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é incoerente. 

 

(Manifestações concomitantes:  não está incoerente!) 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não podemos pagar 

em seis vezes, como disse a Secretária, porque a NOB determina que 

seja em duodécimo. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Presidente, eu gostaria de defender 

essa questão:  o texto está claro! 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Parece-me que 

existe necessidade de lutarmos, juntamente com a Secretária, por 

suplementação orçamentária — este é o ponto central dessa 

sugestão.  Se a NOB manda pagar em duodécimo, como vamos passar a 

pagar em seis parcelas? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu tenho uma responsabilidade que 

não pode ser apenas informada pelas questões políticas. 

Sem respaldo, sem estudos, não posso tomar a decisão de 

passar um cheque sem fundo, não posso tomar a decisão de passar 

nos seis primeiros meses todo o recurso que existe para um ano 

inteiro para a Assistência Social. Eu não posso fazer isso. 

O Deputado mostra o quanto isso poderia esvaziar a 

questão política.  Quero lembrar que quando isso aconteceu com a 

erradicação do trabalho infantil, que eu repassei um doze avos e 

houve pressão, logo houve suplementação.  Então, não é o fato de 

passar integralmente que faça isso ocorrer.  Talvez seja o 

contrário:  no momento em que se passa a parcela cheia, quem tem 

de pressionar, que são as entidades, a sociedade civil organizada, 

se acomoda com o que era anteriormente.  Não é papel do gestor 
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fazer pressão política.  Esse papel é da sociedade.  Pressão 

política inclusive para que os diferentes níveis de governo 

assumam sua responsabilidade, porque hoje, concretamente, a 

responsabilidade é praticamente do Governo Federal, o governo 

estadual não está participando disso.  Um problema que me é 

apresentado às 17h30min na reunião do Conselho, não me permite, de 

forma alguma, tomar alguma decisão neste momento.  Existem 

questões que são efetivamente técnicas, existem questões 

políticas.  Entretanto, devo dizer aos senhores que neste horário, 

17h30min, não é possível eu ter alguma decisão a respeito do 

assunto, por ser absolutamente impossível. 

Essa é uma questão que precisa ser profundamente 

analisada e não pode ser feito isso neste momento.  Existem todos 

esses argumentos, eu poderia apresentar alguns contra-argumentos, 

mas concretamente é uma decisão que tem muitas conseqüências, 

sobre as quais não podemos neste momento ter toda a clareza.   

Podemos continuar argumentando, mas pediria que essa 

questão não fosse submetida a nenhum tipo de votação, que não 

decidíssemos sobre isso nesta reunião, neste momento, quase seis 

horas da tarde.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há uma questão de 

ordem que vou apresentar aos senhores. 

Ainda temos de fazer a discussão e votação do item 4 da 

pauta, e temos convidados aqui para defender processos, inclusive 

estando presente o representante do Ministério Público. 

Eu proporia aos Conselheiros que passássemos 

imediatamente ao item 7 da pauta, deixando o assunto da resolução 
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da Comissão de Política e uma nova redação para o item 4 da 

proposta da Fátima para serem examinados em seguida, senão teremos 

um problema, de difícil equacionamento, porque as pessoas que aqui 

estão para tratar do item 7 da pauta vieram inclusive de outros 

Estados. 

Temos de resolver o item 7 da pauta hoje.  Espero ainda 

poder resolver os outros dois, que me parece que estão 

suficientemente esclarecidos para o Plenário.  Já há 

esclarecimento suficiente, todos ouviram claramente pelas palavras 

da Secretária que isso traz implicações de um posicionamento do 

Conselho que contrarie a NOB. 

Poderíamos, então, passar ao item 7 da pauta. Não 

acredito que se demore muito nesse item, mas, como nesses 

processos temos de ouvir tanto a acusação como a defesa, 

acreditamos que em breves minutos resolveremos esse assunto.  

Receio que os Conselheiros viagem e perdemos o quorum 

para a decisão do item 7, que não podemos deixar de apreciar. 

Proponho que passemos ao item 7 e depois retornemos a 

esse assunto, pois teríamos o tempo necessário para tratar dele. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Pelo caráter seriíssimo dessa 

situação  — particularmente, entendo que a NOB não está errada, 

mas respeito a posição da Secretária —, penso que devemos convocar 

uma reunião extraordinária exclusiva para essa finalidade. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Com urgência 

urgentíssima. 
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TÂNIA MARA GARIB - Se for possível, que seja realizada 

a reunião extraordinária amanhã.  Se não for possível, na semana 

que vem.  Mas que seja o mais urgente possível.  É questão de 

responsabilidade dos Conselheiros:  mudem seus compromissos, fazer 

o que for preciso para estarem aqui presentes, pois se trata de 

questão seriíssima, que precisa ser resolvida, sob pena das 

implicações apresentadas pelo Conselheiro Eduardo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro José 

Carlos está inscrito. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Eu acho que o 

encaminhamento do Presidente é bastante justo, mas eu gostaria de 

mostrar o seguinte aspecto:  Secretária, quantos convênios devemos 

ter?  Seis ou 7.000 convênios no Brasil? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Temos convênios com os fundos 

estaduais e com fundos municipais.  Estes têm com as entidades. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Quero me referir à minha 

situação pessoal, não na qualidade de Presidente de uma federação. 

Ontem, antes de vir para cá, eu me reuni com 180 pais 

beneficiários desse programa e disse a eles:  estou indo a 

Brasília, como a grande maioria das instituições está fazendo, 

para ter uma resposta definitiva da Secretária, porque temos três 

opções: ou fechamos as portas amanhã, ou damos um corte de 30% da 

clientela e vocês me ajudarão a escolher quem serão os 30% dessa 

clientela, ou se resolve a situação do pagamento dessa forma de 
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seis parcelas, em vez de doze parcelas.  É isso o que vai 

acontecer com os asilos, as creches e as instituições que prestam 

serviço aos portadores de deficiência, porque existem contratos 

vigentes, regulares, formalizados e a clientela sendo atendida. 

Gilson, eu não sei se o item 7 da pauta seria tão 

importante como essa situação a que me referi.  Se tem de haver 

uma reunião extraordinária, deve ser convocada com a maior 

urgência possível, porque todos estão em situação difícil. 

Comunico a vocês que estou com 20 funcionários com 

aviso prévio.  O que faço? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro Vice-

Presidente, a proposta de convocar reunião extraordinária já foi 

feita.   

 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Só estou mostrando a 

grave situação em que se encontram 6.000 instituições.  A situação 

delas é de tal gravidade como deve ser a gravidade desses dois 

processos a serem analisados no item 7 da pauta. 

Estão sendo fechadas ou reorganizadas 6.000 

instituições no país. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos sem 

condições, no presente momento, de continuar a discussão dessa 

matéria. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quero apresentar 

o seguinte encaminhamento, apesar de já ter sido proposta a 
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convocação de uma reunião extraordinária.  A reunião 

extraordinária não pode ser hoje porque precisamos aprofundar 

algumas questões para poder resolver o problema.  Proponho, assim, 

que seja realizada a reunião extraordinária na terça ou na quarta-

feira, sendo ela precedida de uma reunião da Comissão de 

Financiamento, para estudar algumas das questões que foram 

tratadas agora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos apreciar o 

item 7 e depois retornaremos a esse assunto, para lhe dar uma 

decisão.  Ficaremos com duas questões pendentes:  a resolução 

proposta pela Conselheira Tânia e a data da reunião 

extraordinária. 

O item 7 da pauta trata dos Informes da Secretaria 

Executiva.  Assunto:  julgamento dos processos referentes às 

entidades Associação de Ensino de Marília e do Hospital de 

Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - A Dra. Ângela é a relatora dos 

processos.  Informo aos Conselheiros que esses dois processos 

estão há quase um ano no Conselho aguardando julgamento. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Para melhorar um pouco o nosso 

clima, devo dizer que há duas questões.  A primeira é a de 

suplementação orçamentária.  Sobre suplementação orçamentária, 

acabamos de ter uma vitória com relação à erradicação do trabalho 

infantil, pois houve um pedido de todos os governadores 

envolvidos, prefeitos, congressistas e nos foi, então, garantida 
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uma suplementação e pudemos passar um doze avos, porque havia a 

garantia de suplementação. 

Eu proporia que o Conselho, nesta reunião, fizesse uma 

proposta ao Ministério da Previdência para que encaminhasse 

imediatamente um pedido de suplementação para os diferentes 

programas.  Esse pedido iria para o Congresso Nacional e no exato 

momento em que eu tiver alguma garantia, um sinal verde de 

suplementação, eu passo a repassar um doze avos do que existe hoje 

e mais a verba suplementar. 

Agora, não posso, sem nenhum indicativo, mesmo fazendo 

reuniões extraordinárias, duas, três, quatro, cinco, dizer que vou 

repassar alguma coisa da qual não tenha base orçamentária.   

Eu encaminharia da seguinte forma:  fazermos imediatas 

gestões junto ao Ministério da Previdência, pedindo a 

suplementação nesses valores, e encaminhar a luta política para 

que essas coisas aconteçam. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A proposta da 

Secretária atende aos Conselheiros?   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - É muito 

interessante, mas não abrimos mão da reunião extraordinária para 

aprofundarmos o assunto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos, então, 

passar imediatamente ao item 7 da pauta e voltaremos a esse 

assunto mais tarde. 
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É com satisfação que registro a presença de 

representantes do Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Associação de 

Ensino de Marília para participarem desta reunião.  As duas 

entidades receberam denúncias de irregularidades na sua gestão e 

isso teve repercussão no CNAS na concessão dos certificados de 

fins filantrópicos e do próprio registro. 

Temos aqui a presença do Dr. César Rola, advogado da 

Associação de Ensino de Marília, e também o representante do 

Ministério Público, Dr. Humberto Medeiros. 

Solicito à Conselheira Ângela que faça o relato da 

denúncia.  Em seguida, serão feitos os pronunciamentos da defesa e 

da acusação e, após isso, o  voto da relatora. 

Com a palavra a Conselheira Ângela. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Com relação à 

Associação de Ensino de Marília, me foi apresentada representação 

contra essa entidade, pela Procuradoria da República em Marília, 

no dia 6 de maio de 1998. 

 Dessa representação, fizemos um relatório, que foi 

encaminhado à entidade, e passo a dar conhecimento dele ao 

Plenário neste momento. 

  Relatório 

Entidade: Associação De Ensino De Marília 

CGC: 44.474.898/0001-05 

 

O Conselho Nacional de Assistência Social, através do 

Oficio GAB/PRM/484/98, datado de 21.5.98, tomou conhecimento dos 
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relatórios elaborados pela Receita Federal e pelo INSS, nos quais 

estão consignadas irregularidades praticadas pela Associação De 

Ensino de Marília - UNIMAR. 

Segundo os referidos relatórios, a entidade não 

preenche os requisitos para fazer jus ao Certificado de Entidade 

de Fins Filantrópicos. 

Do Relatório do INSS 

 A fiscalização do INSS, ao proceder a análise dos 

Relatórios de Atividades de 1993 a 1996, apresentados pela 

entidade, por força do que dispõe o artigo 33 do Decreto nº 752, 

de 16/02/93, e Decreto nº 1.038, de 07/04/94, elaborou a 

Informação Fiscal datada de 26/11/97, onde apontou diversas 

divergências quanto aos valores que a entidade considera como 

gratuidade.   

 Da Informação Fiscal consta demonstrativo anual das 

receitas de Vendas de Bens e Serviços e Despesas com filantropia 

(peça extraída dos Relatórios de Atividades), elaborado pela 

instituição, onde se vê os percentuais em gratuidade de 37,32%, 

20,79%. 22,67% e 28,12% para os exercícios de 1993, 1994,1995 e 

1996, respectivamente. 

 Para atingir tais percentuais, a instituição considerou 

os valores referentes a Clínicas Odontológicas, Centro de 

Psicologia Aplicada, Clínica de Fisioterapia, Laboratórios 

Clínicos, Clínicas de Fonoaudiologia e Laboratórios de Prótese 

Dentária, ficando, porém, comprovado através de ação fiscal, que 

tais valores não se referem, de forma alguma, à gratuidade, tendo 

em vista tratar-se de procedimentos desenvolvidos por alunos da 

entidade, face ao atendimento de exigências legais relacionadas 
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com o estágio curricular, não havendo desta maneira qualquer 

desembolso financeiro ou renúncia de receita por parte da 

entidade. 

 Consta ainda do relatório que os serviços acima 

relacionados foram prestados a qualquer pessoa, independentemente 

de sua situação socioeconômica e, como se ainda não bastasse, seus 

valores foram estimados e contabilizados com base em tabelas de 

órgãos de classe, como se realizados por profissionais legalmente 

habilitados. 

 Com referência às bolsas de estudos que a entidade 

considerou como gratuidade, a fiscalização do INSS relata em seu 

documento que a mesma as fornece a três grupos de pessoas 

beneficiárias: 

 a) alunos empregados da entidade; 

 b) alunos parentes de empregados; 

 c) demais alunos - sendo qualquer a situação 

financeira. 

 Os alunos empregados e parentes de empregados são 

agraciados com bolsa total, ou seja, são dispensados do pagamento 

de qualquer valor a título de anuidade, enquanto que aos demais, 

independente da situação socioeconômica, somente são concedidas 

bolsas parciais. 

 O documento emitido pelo INSS relata e faz prova de que 

não se pode considerar como gratuidade as bolsas concedidos aos 

alunos empregados e dependentes de empregados, por se constituir 

em remuneração indireta, sendo concedida em razão da existência do 

vínculo empregatício, fazendo, por outro lado, parte integrante do 

salário de contribuição. 
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 A situação se reforça ainda mais diante do fato de que 

tais bolsas de estudos não são concedidos por mera liberalidade da 

entidade, mas sim por força de Acordos Trabalhistas, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho, que a obrigam a dispensar seus 

empregados e dependentes do pagamento de anuidades. 

No que se refere àquelas concedidas aos demais alunos, 

a informação do INSS relata que, analisando mais ou menos 10.000 

requerimentos relativos ao ano de 1996, identificou pelo menos 

2.500 alunos que não poderiam ser titulados como “carentes de 

recursos”, visto serem membros de famílias cuja renda ou 

patrimônio não os qualifica como tais, alicerçando-se no que reza 

o inciso III do artigo 55 da Lei nº 8.212/91. 

Desse modo, pelos motivos já expostos, com a exclusão 

dos valores que não são gratuidade, a título de Clínica 

Odontológica, Centro de Psicologia Aplicada, Clínica de 

Fisioterapia, Laboratórios Clínicos, Clínica de Fonoaudiologia e 

Laboratórios de Próteses Dentárias, bem como das bolsas concedidos 

a alunos empregados, alunos dependentes de empregados e alunos não 

carentes, conclui-se não ter a instituição aplicado o mínimo 

exigível de 20% de suas receitas para fazer jus ao Certificado de 

Entidades de Fins Filantrópicos - CEFF, alcançando somente as 

seguintes aplicações: 

 1993 - 17.98% 

1994 - 9.50% 

1995 - 8.40% 

1996 - 16.45% 

É de se ressaltar que nos exercícios de 1994 e 1995, 

mesmo considerando-se todas as bolsas concedidas, com a exclusão 
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somente das despesas com as atividades desenvolvidas pelos alunos 

estagiários, face não ter havido qualquer desembolso financeiro ou 

renúncia de receita por parte da entidade, ainda assim não 

atingiria o mínimo de 20%, alcançando apenas 15.71% em 1994, e 

13.98% em 1995. 

Do Relatório da Receita Federal 

A Receita Federal, ao efetuar a fiscalização da 

instituição, apurou as seguintes irregularidades: 

 1) Desvio de Recursos/Distribuição do Patrimônio 

Compra de materiais em nome da entidade, para 

utilização em  propriedades do Diretor-Presidente e associado, 

Márcio Mesquita Serva. 

 Aquisição de materiais de construção e de serviços em 

nome da Associação de Ensino de Marília para utilização em 

construção de prédios residenciais de propriedade da empresa Serva 

Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., cujos sócios são o Sr. 

Márcio Mesquita Serva e sua mulher, Regina Lúcia Ottaino Lossano 

Serva, ambos dirigentes da entidade. 

Desvio de recursos mediante pagamento de gastos 

pessoais e despesas com veículos de propriedade dos diretores da 

entidade. 

Utilização de funcionários e bens da entidade para 

benefício de seu associado Diretor-Presidente e familiares. 

Simulação de gastos efetuados por intermédio de pessoas 

jurídicas inexistentes e/ou notas fiscais inidôneas. 

2) Não Aplicação de Recursos na Manutenção de seus 

Objetivos Institucionais 

- Aquisição e fretamento de aeronaves: 
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 - aquisição de automóvel importado de luxo; 

3) Prestação de informação falsa ou inexata, com o 

intuito de obter reconhecimento de imunidade junto a órgãos 

públicos 

Pelo relatório, a entidade, para convencer o CNAS e 

demonstrar que atendia aos requisitos legais para conseguir o 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, apresentou 

relatórios contendo informações que não condizem com a realidade. 

 4) Bolsas de Estudos 

Corroborando com a tese do INSS, a Fiscalização da 

Receita Federal cita, sobre o tema em foco, certas situações de 

concessão de bolsas onde gratuidades foram consideradas 

irregularmente: 

- concedidas em decorrência de contrato particular de 

publicidade e patrocínio com o Yara Clube de Marília, a seus 

atletas, em contrapartida à veiculação do nome UNIMAR em uniformes 

utilizados em competições esportivas e a fixação de placas 

publicitárias nas dependências do clube; 

- concedidas a pessoas não-carentes; 

- concedidas aos alunos, em virtude do fechamento do 

Campus II na cidade de Tupã e suas transferências para o Campus I, 

localizado em Marília: 

- bolsas de estudos de pós-graduação concedidas, na sua 

maioria, a professores da entidade. 

 Assim, por tudo acima considerado, informamos que os 

fatos e circunstâncias aqui relatados representam infringência aos 

incisos IV, VI, VII e VIII do artigo 3° do Decreto nº 2.536, de 06 

de abril de 1998, ficando desta feita a Associação de Ensino de 
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Marília intimada a, no prazo de trinta dias, apresentar provas em 

sua defesa, de acordo com o inciso II do § 2° do art. 7° do 

Decreto nº 2.536/98. 

Brasília, 15 de setembro de 1998. 

Ângela  Sílvia Costa De Paula - relatora.” 

Concluído o relatório, queria dizer que considero 

importante que a defesa, apresentada tempestivamente pela 

Associação de Ensino de Marília, ou fosse lida ou, se os 

representantes da entidade preferissem, eles mesmos tratassem de 

apresentar seus argumentos de defesa. 

 

MÁRCIO MESQUITA SERVA - Eu pediria que a Conselheira 

fizesse a leitura da peça da defesa. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - Não haverá defesa oral? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Haverá. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - A leitura da defesa não afasta a 

defesa oral? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, não. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Vou proceder à leitura 

da defesa. 

“Ilma. Sra. Dra. Relatora membro do Conselho Nacional 

de Assistência Social - MPAS. 

Ref.: Of./CNAS/MPAS/N° 1406/98. 
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Proc. n° 44006.000986/97-30 

 

A Associação de Ensino de Marília, mantenedora da 

UNIMAR - Universidade de Marília, com endereço à Av. Higyno Muzzy 

Filho, 1001, Marília/SP, por sua procuradora que abaixo assina, 

mesmo endereço da peticionária, em razão da INTIMAÇÃO encaminhada 

através do oficio em epígrafe, respeitosamente, vem a V.Sa. 

apresentar a sua DEFESA no prazo legal, expondo e requerendo: 

1. O respeitável relatório encaminhado pelo oficio 

acima, e sobre o qual devemos produzir a nossa defesa, está 

dividido em dois tópicos: Do Relatório do INSS e Do Relatório da 

Receita Federal. 

Permita-nos, invertendo a ordem, tratarmos inicialmente 

do Relatório da Receita Federal, e em seguida do Relatório do 

INSS, até porque é induvidoso que este tenha sido induzido por 

aquele órgão e no respectivo relatório inteiramente calcado. 

Do relatório da Receita Federal 

Por contrariar princípios constitucionais basilares, 

entre eles os dispostos nos artigos 37 e 207 da Constituição 

Federal, entre outros princípios jurídicos fundamentais, como o da 

irretroatividade da lei, o ato do Delegado da Receita Federal 

recebeu da Associação de Ensino de Marília a merecida reação, com 

a impetração de Mandado de Segurança perante a Seção Judiciária da 

Justiça Federal em Marília. (doc. l) 

E, realmente, reconhecendo a gravidade da argumentação 

da impetrante, AEM, o MM. Juiz da 2ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Marília concedeu a liminar pleiteada “para o fim de 

determinar à autoridade impetrada que se abstenha de, por si ou 
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por seus agentes, praticar contra a impetrante atos decorrentes do 

processo administrativo e ato ora impugnados, notadamente atos de 

lançamento tributário, até final julgamento deste mandado de 

segurança”. (doc. 2) 

Os autos se encontram conclusos ao MM. Juiz para 

prolação da sentença, conforme consta da certidão anexa. (doc. 3) 

Evidentemente, se os atos do processo administrativo 

estão inquinados de inconstitucionalidade e ilegalidades, não 

poderão servir de supedâneo para qualquer outro procedimento 

administrativo. 

E, estando sub judice, não merecerá qualquer outro tipo 

de análise, pois a decisão da controvérsia foi entregue ao Poder 

Judiciário. 

 

2. Cumpre salientar, ainda, que os critérios utilizados 

pelo relatório da Receita Federal, diferentes dos critérios legais 

para definição da assistência social, nem de longe poderão influir 

no julgamento do douto Conselho Nacional De Assistência Social - 

CNAS. 

A Receita Federal considera conceitos fiscais com 

vistas à arrecadação. A Previdência e Assistência Social, através 

de seu Ministério, trabalha com conceitos de mínimos sociais 

tendentes a garantir o atendimento às necessidades básicas do 

cidadão. 

Observe-se que um dos princípios básicos da assistência 

social, consagrado em lei, é justamente a “supremacia do 

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
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rentabilidade econômica”, segundo disposto no artigo 4°, 1, da Lei 

Orgânica da Assistência Social, Lei n° 8.742, de 07.12.93. 

Enquanto a Delegacia da Receita Federal, na ânsia de 

mostrar aumento de arrecadação, deve lidar com conceitos 

estritamente econômicos, a Assistência Social trabalha com 

conceitos essencialmente políticos, na medida em que se interessa 

pela efetividade do alcance dos objetivos sociais visados. 

Não servem, pois, de parâmetros para pretender o 

cancelamento do Certificado conferido pelo Eg. Conselho as 

conclusões elaboradas pelo Relatório da Receita Federal, até 

porque eivadas de pessoalidade e desvio de poder. 

São conceitos e pontos de vista praticamente 

antagônicos, embora pertencentes à mesma Administração Pública.  

Nada de surpreendente há nesse fato, pois que o Estado, pelas 

múltiplas funções que exerce com vistas ao bem comum, assume 

posições diferentes conforme os valores eleitos em cada área de 

atuação.  Como exemplo, o Ministério Público e o próprio advogado 

do Estado podem acionar a União na defesa de direitos difusos, e 

até individuais, quando no exercício da Assistência Judiciária. 

É direito da recorrente ver atendidos os princípios da 

legalidade e da impessoalidade, segundo a Constituição e as leis 

aplicáveis ao caso. 

 

Do Relatório do INSS. 

3. As contas da Associação de Ensino de Marília foram 

vistoriadas pelo INSS, por iniciativa esdrúxula, sem a necessária 

provocação do Conselho Nacional de Assistência Social, que já 

havia aprovado os relatórios da entidade dos exercícios 



 173 de 234 

anteriores, inclusive os de 1993, 1994, 1995 e 1996, ora 

questionados. 

Tanto é verdade que o certificado foi renovado em 1997. 

(doc. 4) 

Cumpre consignar que, embora produzido o Relatório do 

INSS que deu vez ao presente procedimento, a entidade só veio 

tomar conhecimento de sua existência presentemente, através da 

intimação do CNAS. 

Portanto, constituiu evidente cerceamento de defesa o 

seu envio abrupto ao CNAS, o que torna nulos o procedimento, 

porque inquisitório, e as respectivas conclusões. Protesta a 

Associação de Ensino de Marília desde já pelo seu desconhecimento 

perante o CNAS, devolvendo-o ao órgão de origem para que se forme 

o devido processo legal. 

Afirmamos que a iniciativa foi esdrúxula porque 

provocada por agentes da Receita Federal, cujos trabalhos estão 

inquinados de parcialidade. E não só. A fiscalização do INSS 

utilizou-se das conclusões fornecidas pelos próprios agentes da 

Receita Federal, e seus levantamentos foram feitos 

perfunctoriamente, com base nos elementos por estes fornecidos, 

não se aprofundando sobre a qualidade e a extensão dos reais 

serviços prestados à comunidade pela instituição. 

Existem mais e mais serviços não mensurados, que a 

instituição presta permanente e rotineiramente à comunidade 

regional que, se avaliados, iriam superar o que dela esperam os 

órgãos oficiais. 

Com efeito, a efetiva promoção social é imensurável em 

termos monetários. 
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Podemos afirmar que na área social a Instituição cumpre 

o seu papel com excelentes resultados positivos. 

 

4. Em todos os exercícios, sem falhar um só, esta 

Instituição tem apresentado ao CNAS, e demais órgãos envolvidos em 

assistência social e utilidade pública os Relatórios de Atividades 

de Assistência Social, Educação e Saúde, segundo a lei vigente nos 

respectivos períodos. 

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei (artigo 5°, II, Constituição 

Federal). E onde a lei não distingue, o intérprete não poderá 

distinguir.  

O decreto pede que se aplique em benefícios sociais 20% 

da receita. 

Parece-nos que INSS citou em suas glosas ordens de 

serviços, que evidentemente não se traduzem em lei. 

Parece-nos que contestou gratuidades como fossem 

artifícios, desconsiderando tabelas oficiais de serviços 

profissionais, sem demonstrar e provar quais seriam os valores 

aceitáveis. 

 

5. Elabora em equívoco ao desprezar a contabilização de 

gratuidades por achar que não houve desembolso. Teima em 

desconsiderar a real prestação e o valor do serviço, elegendo um 

conceito novo de renúncia de receita. Tais conceitos forma 

nitidamente importados do relatório da Receita Federal. 

Isto não está na lei. 
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Primeiro, renúncia de receita não é aplicável a 

entidades sem fins lucrativos.  Segundo, mesmo sem desembolso em 

moeda corrente, todo serviço tem seu custo.  Os custos 

administrativos, é evidente, se diluem nos custos gerais do global 

dos serviços, mas existem, em cada serviço prestado, gratuito ou 

não. 

Parece-nos, finalmente que utilizou instruções com 

efeito retroativo (artigo 5°, XXXVI e XL, da Constituição, e 

artigo 6°, §§ 1° a 3°, da Lei de Introdução ao Código Civil). 

 

Das Conclusões do Relatório do CNAS 

6. Certamente que o douto CNAS não elaborará nos mesmos 

equívocos. 

Compreende-se que o quadro dantesco pintado pela 

Receita Federal e INSS impressionam. Mas a realidade é bem outra, 

conforme se demonstrará. 

 

7. Primeiramente, o Decreto 2.536, de 06.04.98, criando 

regras novas, não se aplica aos exercícios levantados, quais 

sejam, 1993 a 1996. 

A Constituição garante a irretroatividade da lei. 

 

8. Quanto às Clínicas de Saúde, voltamos a afirmar que 

os critérios de ausência de desembolso financeiro ou renúncia 

financeira são ilusórios e ineficazes para mensurar o real valor 

dos serviços prestados. Todo serviço tem seu custo, ainda que 

administrativo. 
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De fato, muitos procedimentos são feitos por alunos, 

mas sempre com a orientação e supervisão de mestres e 

profissionais. A lei não permite estágio sem essa orientação 

abalizada. Se pudéssemos desconsiderar o trabalho dos alunos, 

resta o custo dos profissionais que ensinam e trabalham nas 

clínicas. 

Por acaso, o Programa Comunidade Solidária, presidido 

pela Primeira-Dama do país, Dra. Ruth Cardoso, é executado por 

estudantes.  Deixa de ser por isso assistência social?  Deixa de 

ser válido?  Deixa de trazer bem-estar para milhares de 

brasileiros? 

As tabelas dos órgãos de classe foram utilizadas por 

serem as oficiais.  Caras ou baratas, não existem outras.  Nem há 

lei que determine diferentemente. 

Como ficou claro acima, há profissionais habilitados, 

sim, ao lado dos alunos nas clínicas. 

Sem usar as tabelas, qual valor atribuiria o INSS aos 

mesmos serviços? 

 

9. Há bolsas compulsórias, verdadeiros tributos, aos 

dependentes de professores e funcionários, por força de lei e 

acordos coletivos. 

Não podem ser consideradas remuneração indireta. São 

transitórias, durando apenas enquanto o beneficiário estiver 

cursando o curso, cessando com a formatura, transferência, 

desistência, ou cancelamento por mau desempenho escolar. Não 

entram no cômputo de férias, gratificação de natal. Portanto, 

salário não são. 
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São efetivamente bolsas, gratuidades. 

 

10. A bolsa parcial é concedida a quem dela necessitar, 

segundo sua necessidade, após pesquisa socioeconômica ou evidente 

constatação da contingência. Também expiram nos mesmos casos acima 

ou quando da cessação da necessidade. 

A Instituição elegeu tal critério como política para 

poder atender um maior número de pessoas, na medida da necessidade 

de cada uma. Estendendo o benefício, atende-se a uma população 

maior. 

Quanto aos indicados “não carentes de recursos”, qual o 

critério utilizado pelo INSS? 

A solidez financeira da família não se mede pela 

profissão dos pais. É sabido que existem engenheiros vendendo 

sanduíches nas praias. E isso não é culpa da universidade. 

Então, na insuficiência de recursos, aconselharia o 

INSS a deixar o aluno abandonar o curso, ao invés de ampará-lo? 

 

Da Assistência Social. 

A Constituição Federal em nenhum momento emprega o 

conceito "carente" ou "pobre", ao tratar das ações de assistência 

social. 

A Constituição Federal diz que ela será prestada a quem 

dela necessitar. 

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos:"...(destacamos). 
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Dirige-se para todos, sejam ou não contribuintes do 

INSS. Inclui, pois, os contribuintes, que fazem parte da classe 

produtiva. 

Portanto, a Constituição diz que a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, isonomicamente, aos 

contribuintes e não contribuintes. (também artigo 5°, 1, da 

Constituição) 

Além disso, está previsto na Constituição que as ações 

governamentais de assistência social serão financiadas com 

recursos do orçamento, mas também por outras formas ou fontes. 

E, na ação governamental descentralizada, inclui as 

entidades, distinguindo-as em beneficentes e de assistência 

social. 

"Art. 204. As ações governamentais na área da 

assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 

seguridade social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, 

e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e 

execução dos respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social”... (destacamos). 

Se fosse irrelevante a distinção, a Constituição não 

incluiria, lado a lado, entidades beneficentes e entidades de 

assistência social. 

Assistência social é o que prestam as entidades de 

educação e as universidades, por força da indissociabilidade entre 
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ensino, pesquisa e extensão, também prescrita no sistema 

constitucional, artigo 207. 

Vê-se que as normas constitucionais se ligam umas às 

outras, numa maravilhosa conexão, organizada, sistemática, donde 

se extrai a essência dos objetivos nacionais eleitos pelos 

constituintes. 

Observe-se que o artigo 5°, LXXIV, também trata de 

assistência social, sob a forma de assistência judiciária aos que 

comprovem insuficiência de recursos. Não disse o constituinte "aos 

pobres ou carentes". Disse insuficiência de recursos, o que é bem 

diferente, pois a insuficiência dos recursos pode ser temporária 

ou contingencial, não sendo exclusivamente atributo da pobreza. 

Todos devem ser atendidos, se necessitarem. 

Na mesma linha dispõe a Lei Orgânica da Assistência 

Social, Lei n° 8.742, de 7.12.93. Já no artigo 1°, diz que a 

assistência social é direito do cidadão. 

Ao definir seus objetivos, no artigo 2°, usa expressões 

como promoção da integração na vida comunitária, provimento de 

condições para atender contingências sociais, universalização dos 

direitos sociais, igualdade de atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, e outras nesse sentido que se repetem por todo 

o texto. 

À evidência, ao declarar os seus princípios, no artigo 

4º, a lei elege o respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia e 

seu direito a benefícios e serviços de qualidade, convivência 

familiar e comunitária, e, especialmente, veda qualquer 

comprovação vexatória de necessidade. 
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Por que, então, não podemos colocar na mesma sala de 

atendimento pessoas muito carentes ao lado de pessoas pouco 

carentes, ou contigencialmente carentes? Quais deveríamos 

discriminar? 

Pela letra da constituição e da lei, nenhuma. 

Você precisa de uma panorâmica da arcada dentária. Na 

Região, só na Universidade existe o aparelho. Para onde você vai? 

Precisará ser necessariamente pobre para ser atendido? Estará 

sendo discriminado se não for muito pobre? 

Vê-se que o conceito de carência é muito relativo para 

atender aos objetivos da lei. Porém, a Constituição e a lei estão 

fulcradas no conceito de necessidade. 

Por outro lado, a lei não valora a assistência social 

em termos monetários. Seu norte está nas ações e atividades 

desenvolvidas. 

Claro. O artigo 6° da Lei 8.742/93, ao definir as 

ações, tem esta dicção: 

"Art. 6° As ações na área de assistência social são 

organizadas em sistema descentralizado e participativo, 

constituído pelas entidades e organizações de assistência social 

abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforços e recursos, 

e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos 

diversos setores envolvidos na área.” (destacamos.) 

Meios, esforços e recursos.  Que articule meios, 

esforços e recursos. 

Em nenhum momento se está dizendo que só existe 

assistência quando há desembolso de dinheiro ou renúncia de 
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receita.  Este é um critério errado e parcial para se analisar o 

que é a ação social. 

É obvio que para se prestar uma boa assistência social 

necessita-se de recursos financeiros. Mas ela não poderá ser 

avaliada apenas em termos da moeda desembolsada. Ela deve ser 

avaliada em termos de efetividade do alcance dos seus objetivos. 

E esta avaliação depende do grau de satisfação e 

promoção social da comunidade atendida, e não em saber o quanto se 

gastou em desembolso monetário, embora meios, esforços e recursos 

também tenham uma certa valoração contábil na apuração dos custos. 

Portanto, a avaliação da Assistência Social não pode 

ser feita pela Delegacia da Receita Federal, ou pelo INSS. Quem a 

avalia é a comunidade, a sociedade, a população. 

Daí a criação do Conselho Nacional De Assistência 

Social. (artigos 17 e 18 da Lei 8.742/93) 

Uma de suas competências é zelar pela efetivação do 

sistema descentralizado e participativo de assistência social 

(art. 18, V, Lei nº 8.742/93). 

A Receita Federal e o INSS precisam de arrecadação. A 

Assistência Social precisa de ação, meios, esforços e recursos. 

Será mais interessante arrecadar ao INSS, e não 

sabermos se o dinheiro irá parar nas mãos de Georginas, ou 

distribuir sopa, leite, pão, cuidados de saúde, incentivos ao 

estudo do jovem dentro da sistema participativo, auferindo a 

satisfação da comunidade? 

O objetivo da ação social é a promoção e o bem-estar do 

cidadão, sem discriminação de qualquer natureza. 
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Quem poderá dizer que assistência odontológica feita 

por alunos preparados, sob a supervisão de profissional ou 

professor não pode ser computada como assistência social?  Quanto 

pagaria o assistido se precisasse recorrer a uma clínica 

particular? 

Quanto vale esse serviço? 

Quem poderá dizer que as bolsas concedidas a 

dependentes de professores e funcionários não se enquadram nas 

ações de assistência social? Ou aquelas concedidas aos próprios 

professores por necessidade de pós-graduação? São os professores 

que vão formar novos alunos. O objetivo é ou não a promoção social 

do povo brasileiro? 

Se essas bolsas são obrigatórias por lei, ou por acordo 

coletivo, o que importa? Não está dizendo a Constituição que a 

ação governamental de assistência social será financiada com 

recursos do orçamento, além de outra fontes ou formas? E também 

não está dizendo que a ação governamental descentralizada inclui 

as entidades de assistência social? 

As bolsas compulsórias caracterizam tributo direto. 

Pois a compulsoriedade só pode provir da lei, conforme artigo 5°, 

II, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Quem poderá dizer que não está prevista ou permitida 

essa atividade como ação de assistência social? 

Também por isso, já ficou dito acima, a Constituição, 

no artigo 207, exige da universidade a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Portanto, a extensão é múnus público, desde que imposto 

pela Constituição. E tem seu custo. 
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Já por isso o sistema constitucional, previu a 

compensação para as Instituições que dela se ocupam, conferindo 

imunidade (art. 150, VI, c) e isenção (art. 195,§ 7°). 

A rigor, é a própria Constituição da República 

Federativa do Brasil que elege as instituições de educação como de 

assistência social, via da extensão. E justamente por isso lhes 

confere também imunidade e isenção. 

 

Da imunidade e da isenção. 

Isenção é dispensa do pagamento de tributo. 

Deveras, a exigência de aplicação de 20% da receita é 

inconstitucional, vez que vem a anular a isenção programada pelo 

constituinte. (art. 150, VI, c, e art. 195,§ 7°). 

A rigor, paga-se um tributo para obter a isenção 

constitucional. 

E a isenção constitucional está sendo substituída pelos 

órgãos da Administração por tributos diretos compensatórios da 

isenção, verdadeiro confisco. 

E esse tributo está instituído por Decreto, e não por 

lei, o Decreto n° 752, de 16.02.93, artigo 2°, IV. 

Há nele um mascaramento tributário, utilizado pelos 

órgãos arrecadadores, que fere a Constituição. 

Com efeito, é esta a dicção do § 7° do Artigo 195 da 

Constituição: 

"§ 7° -  São isentas de contribuição para a seguridade 

social as entidades beneficentes de assistência social que atendam 

às exigências estabelecidas em lei." (destacamos) 

Em lei, e não em decreto. 
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Apesar de a questão ter sido sempre tratada como 

isenção, o Supremo Tribunal Federal tem entendido tratar-se de 

verdadeira imunidade o disposto no artigo 195, § 7°, da 

Constituição Federal. 

Consta da ementa do V. Acórdão do Supremo Tribunal 

Federal proferido no RMS nº 22.191-9-DF: 

“A Cláusula inscrita no art. 195, § 7°, da Carta 

Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de 

contribuição para a seguridade social -, contemplou as entidades 

beneficentes de assistência social com o favor constitucional da 

imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos 

fixados em lei.” (Revista Dialética de Direito Tributário n° 19, 

pagina 106 - abril de 1997 - Editora Oliveira Rocha - Comércio e 

Serviços Ltda.). 

No mesmo sentido, o V. Acórdão do STF, em Tribunal 

Pleno, proferido no Mandado de Injunção n° 232 - RJ.(doc. 5). 

Os órgãos normativos hierarquicamente inferiores, e 

especialmente os fiscalizadores, porque têm metas pessoais a 

cumprir, estão procedendo de forma a vender a imunidade e a 

isenção. 

Se fôssemos ter essa visão pequena, como querem, 

ninguém mais praticaria a assistência social. Seria muito mais 

fácil, mais cômodo e mais barato recolher a guia no fim do mês. 

E o sistema pereceria. 

Estamos articulando meios, esforços e recursos, 

procurando trazer à comunidade local um nível desejável de 

educação, saúde, nutrição, higidez física, cultura, lazer e 

saneamento. 
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Nosso mínimo social tenderá a alcançar novos padrões, 

como deverá ser também com toda a nação, à medida que o nível 

cultural do seu povo evoluir. 

 

Da Autonomia. 

É bom não se olvidar da autonomia universitária. 

Consagrada no artigo 207 da Constituição, a autonomia é didático-

científica, administrativa, e de gestão financeira e patrimonial. 

A respeito dela escreve Anna Cândida da Cunha Ferraz: 

"b) a interpretação do princípio da autonomia 

universitária deve ser feita à luz da Constituição Federal; tem 

esse princípio constitucional a mesma força dos demais princípios 

constitucionais, de tal sorte que todos deverão ser interpretados 

de modo harmônico, a fim de que o princípio tenha a aplicação mais 

eficiente e conforme à finalidade para a qual foi instituído; 

c) o princípio da autonomia universitária se irradia 

por todo o sistema e tem uma dimensão fundamentadora, 

interpretativa, integrativa e diretiva para a aplicação do 

instituto, seja nos planos legislativo e executivo, de qualquer 

nível do sistema constitucional brasileiro, seja no tocante à sua 

aplicação em geral;" 

(Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, 

10 Anos de Constituição, set./98, p. J23) 

A autonomia administrativa inclui a aplicação de 

critérios de conveniência e oportunidade na concessão de 

gratuidades. A autonomia de gestão financeira e patrimonial 

implica liberdade de aplicação de seus recursos conforme as 

prioridades e necessidades institucionais. 
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E a Constituição veda a interferência estatal no 

funcionamento das associações (art. 5º, XVIII). 

Portanto, a Associação de Ensino de Marília, 

mantenedora da UNIMAR - Universidade de Marília, pode e deve gerir 

suas receitas conforme exigem as metas que pretende atingir. 

 

Conclusão. 

É preciso ler atentamente a nossa Constituição, para 

dela extrair seu conteúdo programático. 

É preciso ler a lei, para conhecer a forma de 

realização do conteúdo programático constitucional. 

E tirar das universidades os olhos gananciosos dos 

órgãos arrecadadores. 

Veremos que as universidades podem oferecer à Nação 

muito mais que 20% de sua receita. Podem oferecer a verdadeira 

assistência social. É só articulá-las dos órgãos competentes de 

assistência social. 

Concluiremos, com o Dr. Ulysses:  “Temos uma 

Constituição Cidadã”. 

Ele tinha razão. E não sabíamos. 

 

Do Cancelamento do Certificado 

De todo o exposto, conclui-se que devem ser avaliados 

os fatos, e não a contabilidade. 

Devem ser aplicadas a Constituição e a Lei. 

E os padrões de avaliação pertencem aos Conselhos de 

Assistência Social, pela sua formação representativa. 
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Só o Conselho poderá valorizar os benefícios 

distribuídos e não contabilizados por não quantificáveis. 

Só o Conselho, e não a Receita Federal ou o INSS, 

poderá aquilatar o grau de satisfação e bem-estar auferidos pela 

comunidade.  

Só o Conselho poderá avaliar os programas e projetos em 

andamento.  

Só o Conselho poderá dizer dos prejuízos que advirão à 

comunidade, caso a entidade tenha seu certificado cancelado. 

Com esse objetivo, anexamos ao presente os inclusos 

dossiês que poderão dar idéia dos benefícios sociais  produzidos 

pela Associação de Ensino de Marília e UNIMAR. 

Esses anexos falam por si, demonstrando as 

conseqüências funestas que advirão do Cancelamento do Certificado, 

visto que eventual cancelamento irá influir na cessação ou redução 

drástica de todas as ações assistenciais mantidas pela 

peticionária. 

 

Do Pedido. 

De todo o exposto, e após bem analisar os dispositivos 

constitucionais e legais que regem a espécie, com os doutos 

subsídios que V.Sa., com a visão nacional da assistência social 

que possui como membro do CNAS que naturalmente serão 

acrescentados à nossa argumentação, pede e espera  serenamente 

seja mantido o Certificado concedido e renovado à peticionária 

desde 1972, e também renovado por esse Eg. Conselho em 1997. 

 

Pede deferimento. 
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De Marília para Brasília, em 20 de outubro de 1998. 

Maria Izabel Lorenzetti Losasso” 

 

Foram apresentados como documentos, os seguintes: 

 

Mandado de Segurança - doc. nº 1 

Sentença concedendo liminar - doc. nº 2 

Certidão de pé - doc. nº 3 

Certificado de 1997 - doc. nº 4 

Acórdão do STF - doc. nº 5 

Anexos relacionados em apartado 

Ainda existem os seguintes anexos: 

Anexo I - Documentos que comprovam as concessões 

gratuitas das dependências da UNIMAR (doc. 06). 

Anexo II - Publicações em jornais dos serviços 

prestados aos munícipes de Marília e Região (doc. 07). 

Anexo III - Periódicos e Informativos da LBV 

(Agradecimento pelas doações de 7000 (Sete Mil) refeições 

semiprontas (doc. 08). 

Anexo IV -  Divulgação em vídeo dos projetos e 

trabalhos assistenciais desenvolvidos pela UNIMAR (doc. 09). 

Anexo V - Divulgação em revistas e informativos dos 

projetos e trabalhos assistenciais desenvolvidos pela UNIMAR (doc. 

10). 

Anexo VI - Projetos sociais desenvolvidos pela UNIMAR 

(doc. 11)  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Antes de passar à 

discussão do relatório, consulto o representante da Associação de 

Ensino de Marília, ou seu advogado, e o Dr. Humberto, 

representante do Ministério Público, se desejam fazer uso da 

palavra.  (Pausa.) 

Inicialmente, passo a palavra à defesa, para sua 

complementação, com um prazo de 5 minutos. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - Pela ordem, Sr. Presidente, eu 

quero falar antes dele. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Sr. 

Procurador do Ministério Público. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - Se não há defesa, também não há 

acusação, é importante frisar para os senhores.   

Sou membro do Ministério Público e ajo com absoluta 

independência. 

Se eu entendesse que merecesse o provimento ou 

desprovimento, assim me posicionaria.  Nada me compele a adotar 

qualquer posição no presente caso. 

Aliás, meu comparecimento hoje aqui se deve ao segundo 

processo em exame, sobre o qual fui notificado por um colega meu, 

de Santa Maria, que me pediu para eu sustentar o referido 

processo. 

Afinal de contas, esse outro processo também está sob 

os auspícios deste nobre Conselho, e igualmente é um processo que 

foi provocado por um colega meu que, mais confiante no Conselho 
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que meu colega de Santa Maria, não avisou o colega de Brasília que 

hoje o CNAS examinaria essa questão. 

Por conseguinte, eu conheço desse feito tanto quanto os 

senhores conhecem, e bem menos que a Sra. Relatora conhece. 

Eu precisava iniciar minha manifestação esclarecendo 

que o Conselho tem os dois pontos da questão da seguridade em suas 

mãos.  Se, por um lado, os senhores, nesta tarde, se queixavam, e 

com razão, dos cortes de recursos, por outro lado, agora os 

senhores têm condições de controlar os recursos da seguridade.  

Todos os recursos que não são recolhidos aos cofres públicos em 

nome da filantropia, são recursos que o Conselho deixa de destinar 

para o devido local.  São recursos que o Conselho entende que 

aquele gestor faz melhor que ele, Conselho, ao fazer sua 

destinação.  São recursos que o Conselho entende que aquele que 

deixa de recolher faz a exata aplicação para aquele que mais 

merece e mais precisa de assistência social.  

Tendo feito essa observação com relação à posição dos 

senhores, eu deveria, abrindo um pequeno intervalo no meu tempo, 

dizer que permaneci calado por mais que diversas vezes os senhores 

tenham falado no Ministério Público.  É importante louvar a 

posição da Sra. Secretária e explicar que o que se passa em um 

momento como este são fenômenos de controle social, algo de que 

tratarei na minha próxima fala. 

Com relação a este processo em especial, do qual não 

conheço em profundidade, mas posso me louvar no bem feito 

relatório e na defesa exaustivamente lida pela relatora, em 

primeiro lugar, deveria se observar que os senhores agora, neste 

momento, deverão dizer o que é e o que não é filantropia neste 
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país.  O que os senhores examinarão é um caso bastante 

paradigmático, é um precedente que deverá ser observado em todos 

aqueles que sucederem a este caso. 

Primeiramente, indago se no conceito de filantropia dos 

senhores está embutida a idéia de que cumprir a lei é filantropia.  

A meu ver, filantropia é algo mais que o singelo dever de cumprir 

a lei, do contrário, voltarei para casa hoje bastante tranqüilo 

por saber que muito embora eu não faça nenhum trabalho voluntário 

na minha vida como cidadão, eu pago Imposto de Renda, e por pagar 

Imposto de Renda, meu dever, sou um filantropo.  Se assim os 

senhores decidirem assim concluirei, porque, afinal de contas, os 

dois fundamentos claramente expostos foram os de que as clínicas 

que a escola oferece foram tidas como serviços filantrópicos.   

Mas, alto lá!  Uma escola não pode cobrar daquele 

público que é atendido por procedimentos experimentais.  É dever 

da escola, junto ao MEC, manter esses serviços.  E a manutenção 

desses serviços não pode ser cobrada, não porque seja filantropia 

ou uma generosidade, mas por imposição.  Por exemplo, o Conselho 

de Medicina não admite que se cobre por procedimentos 

experimentais.  E, basicamente, uma entidade docente, com alunos 

por mais que bem assistidos, envolve esse tipo de questão. 

Com relação à remuneração de bolsa de estudos de 

empregados, devo novamente frisar que isso se trata de uma 

imposição por sentença, por atos do Direito da Justiça do 

Trabalho.  Não se trata de filantropia ou de uma simples 

liberalidade, de uma caridade ou de uma concessão.  Isso é uma 

imposição. 
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Em suma, quero deixar claro, cumprir a lei não é 

filantropia. 

Por final  — e o meu tempo se esgota — é necessário que 

os senhores notem que a bela e bem construída defesa feita pela 

Universidade de Marília não nega nenhum dos fatos.  Nenhum dos 

fatos foi negado.  Não se negou o benefícios aos dirigentes, não 

se negou a simulação de gastos, não se negou o aluguel de 

aeronaves, não se negou a utilização de automóveis importados. 

Indago aos senhores se automóveis importados, gastos 

simulados, aeronaves, benefícios a dirigentes são padrões de 

filantropia.  É sobre isso que eu preciso que os senhores meditem 

e decidam. 

Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passo a palavra, 

para complementar a defesa, ao Dr. Márcio Mesquita, Reitor da 

Universidade de Marília. 

 

MÁRCIO MESQUITA SERVA - Sr. Presidente, Conselheira 

relatora, demais Conselheiros, a Universidade de Marília não veio 

aqui promover sua defesa, até porque a advogada que fez a defesa 

que foi lida não está presente. 

Estamos, sim, defendendo as universidades  — não só a 

de Marília, mas do Brasil todo — na prestação de seus serviços.  

Não existe nenhuma norma que contrarie o INSS, a Receita ou a 

Promotoria Pública que diga que não se pode prestar serviço.  Nós 

só não prestamos serviços onde não somos convocados.  Inclusive, 

prestamos serviço de distribuição de leite, de distribuição de 
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comida, a exemplo da Faculdade de Mauá e do Projeto de 

Distribuição de Sopa em todo o Brasil.  Deve constar dos autos que 

a nossa função é educativa e social.  Não entendemos tanto quanto 

o nosso antecessor da área de Direito, mas  essa explicação foi 

dada pela nossa defesa, por um jurista. 

Quero dizer aos senhores que o carro importado, 

mencionado, custa tanto quanto um carro nacional.  Marília está a 

500 quilômetros de São Paulo e a 1.100 quilômetros de Brasília, e 

há necessidade de se locomover em aviões, seja até por fretamento, 

mas é preciso utilizar um meio de transporte mais rápido.  

Portanto, toda essa conversação da Receita Federal e do INSS deixa 

de prevalecer, porque ela não foi até agora decidida 

administrativamente.  Eles passaram à frente dos autos, porque não 

há auto nem na Receita nem no próprio INSS, agência de Marília.   

Portanto, eu acho que seria mais justo e mais lógico 

aguardar a resolução administrativa desses processos, evitando 

assim que esse auto vá cair na esfera judicial, aí, sim, com 

mandado de segurança ou uma medida cautelar qualquer. 

Assim, eu gostaria que os Srs. Conselheiros levassem em 

consideração que aqui não estamos julgando a Universidade de 

Marília, como foi dito, mas sim todas as universidades que prestam 

serviços. 

Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Volto a palavra 

para a Conselheira relatora, para que proceda à leitura do seu 

voto. 
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ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Análise da Defesa. 

Em cumprimento ao que determina o art. 7º do Decreto nº 

2.536, de 6 de abril de 1998, o Conselho Nacional de Assistência 

Social notificou a Associação de Ensino de Marília das 

irregularidades apontadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

e pela Secretaria da Receita Federal através do ofício em epígrafe 

— págs. 107 a 110 dos autos. 

Contra o referido relatório, a entidade apresentou 

defesa tempestivamente — págs. 115 a 133. 

Voto 

A entidade alega em sua defesa que sempre prestou 

serviços de relevância social, tanto na área de assistência social 

como em saúde e educação. 

Considera que todos esses serviços têm um custo e que o 

INSS não concluiu sobre qual seria um custo aceitável, mas que 

certamente não poderia ser um custo igual aos das tabelas dos 

órgãos de classe. 

Confirma que há bolsas compulsórias, fornecidas a 

professores e a empregados da instituição por força de lei e 

acordos coletivos.  Já quanto às bolsas parciais, as mesmas seriam 

fornecidas segundo critérios socioeconômicos, individualmente.  

Segundo a entidade, uma família abastada pode, perfeitamente, ter 

um filho carente. 

Sustenta, por fim, que a Constituição Federal prevê, em 

seu art. 203, que a Assistência Social será prestada a quem dela 

necessitar, e no seu entender o conceito de carência estaria 

definido genericamente nos dispositivos constitucionais e que 
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desta forma ele bem poderia ser relativizado, resultando em 

carência contingencial, estrutural, temporária ou definitiva. 

Boa tese da defesa, só não é melhor por ser um sofisma. 

Considero que a Assistência Social é política voltada 

àqueles que estão fora das outras políticas.  Essa é a premissa 

primeira e verdadeira que este Conselho não pode perder de vista. 

O objetivo da Assistência Social é atender aos grupos 

mais fragilizados da população — crianças, adolescentes, velhos e 

deficientes —, mas, é claro, dentro de critérios de renda e 

condição de existência, porque, do contrário, cairíamos no 

ridículo de considerar todos aqueles que não trabalham como 

carentes. 

Quanto às bolsas concedidas por força de lei ou 

acordos, estas, é evidente, não podem figurar como gratuidade, por 

não estarem contemplando o público-alvo da Assistência Social. 

Com relação à concessão de bolsas parciais, a lógica é 

a mesma:  não se pode considerar filhos de médicos, advogados, em 

cursos universitários, como carentes, só porque não trabalham, até 

porque em nossa cultura a classe média alta não tem o hábito de 

trabalhar até concluir a faculdade. 

Outra questão que é preciso rebater é aquela relativa 

aos custos atribuídos aos preços dos serviços.  Faz bem o INSS em 

não aceitar os valores das tabelas dos órgãos de classe, 

principalmente porque tais tabelas já trazem em si a remuneração 

do capital e do trabalho dos profissionais que atuam no mercado.  

Se a entidade faz o mesmo serviço a título social, sem a 

finalidade lucrativa, por certo esse custo seria bem inferior. 
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Nota-se que de todo teor da defesa, apesar da qualidade 

discursiva, os argumentos são pouco convincentes.  E mais:  a 

entidade silencia quanto às outras irregularidades apontadas, como 

desvio de recursos, distribuição de patrimônio e não aplicação dos 

recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 

Finalmente, por considerar que a Associação de Ensino 

de Marília, em sua defesa, não apresentou qualquer fato capaz de 

confirmar a regularidade de suas atividades, concluo pelo 

cancelamento do certificado de entidades de fins filantrópicos da 

Associação de Ensino de Marília. 

À consideração do Plenário do Conselho Nacional de 

Assistência Social.  

Brasília, 24 de fevereiro de 1999. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar à 

apreciação do voto proferido pela Conselheira Ângela no Processo 

nº 44006000986/97-20, junto ao CNAS. 

Para que possamos fazer a votação, vou verificar o 

número de presentes, para ver se temos quorum para votação. 

Peço aos Conselheiros que no momento estão na condição 

de titulares que levantem a mão para a contagem. (Pausa.) 

Há 12 Conselheiros presentes e mais o Presidente. 

Há quorum. 

Coloco em votação o voto da Conselheira. 

Alguém quer se manifestar?  (Pausa.) 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu gostaria de um 

esclarecimento da relatora. 
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Quando se tratou das bolsas de estudos para filhos de 

funcionários e dependentes, falou-se que eram concedidas por força 

de lei e por dissídio coletivo. 

Eu gostaria de saber se não há nenhum parecer a esse 

respeito no que se refere à gratuidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso é considerado 

salário indireto de professor. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu não tenho aqui, mas sei 

que no INSS há algum parecer a respeito disso. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O parecer que existe, 

Irmã, é sobre bolsas parciais.  Admite-se a parcialidade das 

bolsas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Existe uma decisão a respeito 

desse assunto, que não tenho aqui no momento e não sei o número, 

mas tenho conhecimento de que ela existe. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com isso a senhora 

está afirmando o quê? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Que é considerado gratuidade 

bolsas para filhos de funcionários. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O INSS não considera 

assim. 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu sei que tem alguma decisão 

a esse respeito. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O INSS não considera 

gratuidade, ao contrário, considera salário de contribuição, 

principalmente se for curso superior.  O que mudou no Decreto nº 

2.173 foi o seguinte:  as bolsas concedidas para ensino básico, no 

ensino fundamental, desde que seja ofertada para todo o quadro de 

funcionários, não privilegiando cargos, o que seria um estímulo 

para casos de gerentes e diretoria, não teriam incidência. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Trata-se da nº 639, do INSS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso não altera os 

demais itens do voto da Conselheira. 

Vamos passar à votação do seu voto. 

Os Conselheiros que estiverem de acordo com o voto 

proferido pela Conselheira, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sou pela abstenção. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Houve a abstenção 

da Irmã Tereza, que peço seja registrada. 

Peço que os demais Conselheiros que estejam de acordo 

com o voto da Conselheira Ângela levantem a mão.  (Pausa.) 

Foi aprovado o voto da Conselheira Ângela por 12 votos, 

com a abstenção, já registrada, da Irmã Tereza. 
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Imediatamente, passamos ao Processo nº 44006003427/97-

54, referente ao Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo. 

Com a palavra a Conselheira Ângela, para os mesmos 

procedimentos adotados no processo anterior. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Aqui se trata de uma 

representação empreendida pela Delegacia da Receita Federal, em 

Santa Maria, contra o Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo, também em Santa Maria. 

Ao receber o processo, imediatamente fizemos o 

relatório e o enviamos à entidade, para que ela pudesse fazer sua 

defesa. 

Vou fazer a leitura do relatório. 

“Relatório do Processo nº 44006003427/97-54, Hospital 

de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo. 

O Conselho Nacional de Assistência Social, através do 

Ofício da Delegacia da Receita Federal nº 01060/98, de 25 de maio 

de 1998, da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria, RS, tomou 

conhecimento de irregularidades que poderiam caracterizar o 

descumprimento dos arts. 2º e 3º do Decreto nº 2.536, de 6 de 

abril de 1998, por parte da referida entidade. 

Assim, em cumprimento ao § 2º do mesmo artigo, passamos 

ao relatório. 

Distribuição de parte da receita bruta, através dos 

seguintes artifícios, contrariando o que preconiza o inciso VII do 

art. 3º do Decreto nº 2.536/98: 
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 1 - pagamento a fornecedores de clínica particular de 

propriedade do associado; 

 2 - pagamento a empregados de clínica particular de 

propriedade de associado; 

 3 - pagamento de despesas inexistentes, com apropriação 

de parte dos valores correspondentes por associado da entidade; 

 4 - importação de equipamentos com isenção de impostos, 

utilizando recursos doados por médicos, transferindo a esses o 

direito de explorarem os serviços mediante remuneração; 

 5 - repasse de 30% das diárias cobradas, além dos 

honorários devidos, a médico do corpo clínico. 

 Parte dos recursos não estariam sendo aplicados na 

manutenção dos objetivos sociais, o que contraria o inciso IV do 

art. 3º do Decreto nº 2.536/98: 

 1 - existência de clínicas particulares no interior do 

hospital e de um corpo clínico sem vínculo com a entidade, onde os 

honorários médicos são cobrados sem o conhecimento e a 

interferência do hospital; 

 2 - pela existência de empréstimo gratuito a pessoa 

jurídica. 

 Tão logo seja notificada, a entidade tem o prazo de 30 

dias para apresentação da defesa e produção de provas, conforme o 

disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 2.536/98. 

 Brasília, 15 de setembro de 1998.” 

 Eu perguntaria se o representante legal do hospital 

gostaria de fazer a defesa ou se eu poderia lê-la. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A defesa está 

anexada ao processo, não é? 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Está. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Consulto o Dr. 

Dutra se prefere falar. 

Em vez da leitura, vamos ouvir o Dr. Luiz Vicente 

Dutra, advogado do Hospital. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - Pela ordem, Presidente. 

Neste caso, é necessário que eu fale antes dele. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Dr. 

Humberto. 

 

HUMBERTO MEDEIROS - Este processo me permite explicar 

como eu vim parar nesta reunião do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

Sou um Procurador da República que trabalha com direito 

à saúde.  Minha área de atuação é direito à saúde e, em especial, 

com a implementação do controle social dentro do Sistema Único de 

Saúde. 

Para mim, este é um processo bastante emblemático, ou 

seja, temos um hospital, em uma cidade de médio porte, de bastante 

relevo.  Trata-se de Santa Maria, o miolo do Rio Grande do Sul, o 

coração do Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, cujo 
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público é qualificado, que tende a ser a elite do Rio Grande do 

Sul nos próximos anos. 

O fato é que o Conselho Municipal de Saúde, preocupado 

com a conduta do Hospital representado, procurou meu colega, 

Procurador da República no Município de Santa Maria.  Os 

mecanismos do controle social, portanto, conduziram ao Ministério 

Público, o que ouvi uma conselheira falar hoje.  Desta busca ao 

Ministério Público desencadeou-se um processo de auditoria por 

parte da Receita Federal e por parte do INSS.  Foram trabalhos de 

auditoria muito bem feitos, cujas conclusões, em parte, foram 

descritas no relatório.  Houve um trabalho bastante dedicado de 

auditores fiscais e isso conduziu a essa representação a este 

foro, a este Colégio. 

É preciso que os senhores entendam que em um processo 

como este o que está em julgamento também é o efetivo 

funcionamento do controle social. 

Eu tenho, na base, uma população  — e aqui lhes mostro 

uma publicação no jornal de Santa Maria, do dia 17 de julho de 

1998: a avó de um paciente, que teve tratamento negado pelo 

hospital, publica uma nota pedindo socorro em favor do Hospital 

Universitário de Santa Maria, dizendo que na entrada do hospital 

Astrogildo de Azevedo não deixaram que seu neto descesse da 

ambulância e o remeteram ao Hospital Universitário, onde foi 

salvo.  Esse é um aspecto bastante singelo e não é a razão de ser 

do processo, mas demonstra que eu tenho uma coletividade 

preocupada com os rumos do sistema de saúde.  Chega-se ao ponto de 

alguém pagar uma nota no jornal para agradecer ao sistema público 

e repudiar o tratamento que o sistema privada lhe deu.  O dado é 



 203 de 234 

que esse sistema privado é uma entidade filantrópica, ou seja, a 

filantropia em Santa Maria significa isto (mostra o jornal.).  Eu 

tenho uma comunidade que sabe disso, porque está nos jornais, sabe 

disso porque reclama, sabe disso porque o controle social leva ao 

Ministério Público, sabe disso porque duas auditorias dos órgãos 

de controle foram feitas acusando irregularidades e, de repente, 

chega aos senhores, órgão de cúpula do controle social, a chance 

de ratificar esse comportamento, mostrar o caminho correto, dizer 

que ainda há esperança no sistema, mostrar que há homens de bem 

neste país ou, ao contrário, pôr tudo por terra, esquecer tudo o 

que aconteceu e dizer à Santa Maria que o que este hospital, dito 

filantrópico, faz é lícito, correto e aceitável. 

O que quero que os senhores sintam, em um caso como 

este, é que não se trata, como o antecessor, de um problema 

localizado em uma universidade.  Aqui eu tenho uma comunidade e o 

controle social envolvido nesta questão. 

Eu acho importante que os sinalizem à base, a uma 

cidade universitária, elite da próxima geração do Rio Grande do 

Sul, que o Estado Democrático de Direito e o controle social são 

caminhos possíveis e viáveis para a realização de justiça social. 

Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Dr. 

Luiz Vicente Dutra. 

 

LUIZ VICENTE DUTRA - Sr. Presidente do Conselho 

Nacional de Assistência Social, Dr. Gilson Dayrell, ilustre 

Secretário-Executivo deste Conselho, Dr. Marcos Maia Júnior, Sr. 
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Procurador da República, Dr. Humberto, demais Conselheiros, Sr. 

Vice-Provedor do Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo, Dr. Wilson Aita, Sr. Superintendente do Hospital, Dr. 

Alfredo Longhi, que nos acompanha nessa jornada. 

O hospital apresentou a defesa de todos os itens 

arrolados e lidos pela ilustre relatora, Sra. Ângela. 

Na defesa feita por escrito, descemos a detalhes, 

esclarecendo os pontos levantados pelo relatório fiscal da 

Delegacia da Receita Federal e fazendo cotejamento com a 

legislação. 

Em resumo, o que o hospital recebeu de denúncia 

apresentada por este documento, dando prazo de 30 dias para 

defesa, que foi apresentada, é que poderia ter infringido o inciso 

VII do art. 3º do Decreto nº 2.536/98 e o inciso VII do art. 3º do 

Decreto nº 2.536/98.  

 Em suma, são essas as duas possíveis infringências que 

o hospital estaria incorrendo. 

 Antes de adentrar nas questões que envolvem esta 

denúncia, eu queria dizer que o Hospital Astrogildo de Azevedo há 

poucos meses completou 100 anos de atividade. É um hospital 

credenciado não só em Santa Maria, mas atende a cerca de 30 ou 40 

municípios da região, hoje é um hospital de excelência.  Ele ousou 

se descredenciar do SUS e esse foi o motivo de toda essa jornada, 

essa penosa jornada sofrida pelo Hospital de Caridade Doutor 

Astrogildo de Azevedo.  Ele ousou sair do SUS.  Mas não saiu do 

SUS porque queria uma situação melhor ou porque não gostava do 

Ministro da Saúde, não gostava do presidente, era de oposição.  

Nada disso.  Há toda uma história por trás disso.  E essa história 
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se resume, senhores, nessa lista que mostro agora:  568 

apontamentos em Cartório contra o hospital, por não ter dinheiro 

para pagar seus compromissos. 

 Gestões políticas, gestões dos 40 sócios, dos 40 

Conselheiros do Hospital, da Provedoria junto aos órgãos gestores 

do SUS, prazos foram dados, prazos foram prorrogados, até que, 

finalmente, não tendo outra solução, o Hospital entendeu se 

desligar do SUS.  A partir desse momento — não foi coincidência — 

começou a via crucis deste hospital.  Em seguida, chegaram no 

Hospital o Inmetro, o Ibama, um quarteto de fiscais, sendo dois da 

Receita Federal e dois do INSS, no mesmo dia.  Fizeram uma devassa 

em toda a documentação e disso tudo concluíram que o Hospital 

haveria cometido irregularidades.  Mas as irregularidades 

apontadas, senhores, não são irregularidade nenhuma, apenas um 

equívoco na interpretação da utilização que todos os hospitais, 

pelo menos os hospitais de excelência que atuam no Brasil, fazem: 

a terceirização.  Hoje, um hospital não pode trabalhar sem 

terceirização, é impossível.  Por quê?  Primeiro, porque os 

hospitais são as organizações mais complexas que existem.  Essa é 

uma expressão de Peter Druck, que solta no ar parece uma coisa sem 

sentido.  Se adentrarmos e aprofundarmos essa questão, veremos que 

o hospital é uma instituição de administração que vira 24 horas 

por dia.  Alguém pode dizer que outras empresas, outras 

organizações também trabalham 24 horas por dia.  Tudo bem, mas só 

que essas outras fábricas, essas outras empresas lidam com 

materiais, com bens, com latas, com ferro, com tijolo, com barro, 

seja lá o que for, enquanto o hospital trata com vidas!  A 
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complexidade do hospital vem ao encontro dessa frase lapidar de 

Peter Druck de que ele é a organização mais complexa que existe. 

 No campo da tecnologia hospitalar, a revista Veja 

publicou, e nós anexamos não sei se nessa defesa ou nas que foram 

feitas diretamente à Delegacia da Receita Federal ou ao INSS, que 

o equipamento hospitalar está cada vez mais caro, diferentemente 

dos equipamentos eletrônicos, dos eletrodomésticos, cada vez mais 

baratos.  Recordo-me que na minha família, para adquirir o 

primeiro CD usamos um consórcio, e hoje qualquer empregada 

doméstica tem um CD em casa;  a televisão em cores era caríssima, 

hoje é acessível a qualquer um. 

 O equipamento hospitalar vai na direção inversa:  está 

cada vez mais caro.  Por quê?  Porque envolve alta tecnologia, 

tecnologia que invista em cientistas na área médica, na área de 

engenharia, da biociência, da área da informática, tudo isso para 

se buscar novas tecnologias para atendimento à saúde.  E isso faz 

com que o equipamento seja caro para sua aquisição como também, e 

principalmente por isso, para sua manutenção.   

 Assim, o hospital só tem um caminho:  a terceirização.  

Como manter um técnico de altíssimo nível para a manutenção de um 

tomógrafo e a operação desse tomógrafo?  É impossível um hospital 

pagar isso.  Só pode fazer isso pelo caminho da terceirização. 

 Quero ser breve, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, 

porque vejo que a tarde é curta e os senhores ainda têm assuntos a 

tratar.   

 Eu gostaria também de ressaltar o seguinte:  no bojo 

dessa questão toda do hospital está um direito constitucional, a 

das imunidades tributárias. 
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 Estamos verificando que hoje há uma avalanche de leis 

inconstitucionais — eu mesmo fui autor, e assinei, em nome da 

Confederação da Saúde, uma ADIN que foi deferida por unanimidade 

no Supremo Tribunal Federal que trata da incidência da aplicação 

do Imposto de Renda sobre as aplicações financeiras.  O Supremo 

Tribunal Federal, acolhendo a ADIN da Confederação da Saúde, 

fulminou essa investida de uma lei inconstitucional.  A lei que 

está dando guarida a essa promoção da cassação de imunidade por 

parte da Delegacia da Receita Federal é absolutamente 

inconstitucional, é a Lei nº 9.430, lei ordinária.  A Constituição 

é bem clara, e V.Sa., zeloso guardião da Constituição, sabe que o 

art. 146 da Carta Magna estabelece que só se poderá regular as 

questões que envolvem imunidade tributária, ou seja, as limitações 

do poder tributário do art. 150, por meio de lei complementar.  Há 

reiterada jurisprudência a respeito disso.  Pois com base nesse 

art. 32 da Lei nº 9.430 é que a Secretaria da Receita Federal tem 

movido ações de cassação de imunidade em instituições 

filantrópicas.  Isso é absolutamente inconstitucional! 

 No caso presente, que trata da provável infringência do 

inciso VII do art. 3º do Decreto nº 2.536/98, que diz ele?  Faz 

jus ao certificado a entidade que aplicar suas rendas, seus 

recursos e eventual resultado operacional integralmente em 

território nacional e no desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais.  Isso a entidade faz:  aplica seus recursos 

totalmente em território nacional e no atendimento de seus 

objetivos institucionais. 

 O que causou estranheza à Receita Federal foi o 

pagamento dessas clínicas, desses serviços.  Mas não é vedado o 
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pagamento de serviços para entidade imune.  Tanto não é vedado que 

a própria Constituição estabelece imunidade sobre o Imposto de 

Renda.  Está lá:  imunidade sobre o Imposto de Renda.  Se supõe 

que a entidade tenha rendas.  Dinheiro não cai do céu.  É evidente 

que a remuneração dos serviços terceirizados tem que ser feita, e 

tem que ser bem pago para se ter bons profissionais. Para dar um 

exemplo, há poucos dias, um acidente ocorrido quase em frente ao 

Hospital Universitário não foi atendido pelo Hospital 

Universitário, que está quase fechando e suspendendo seu 

atendimento ao SUS — e mostrarei uma reportagem a esse respeito 

aos senhores — foi levado para o atendimento do Hospital de 

Caridade Astrogildo de Azevedo. 

 Todas essas dívidas foram pagas, absolutamente todas 

elas foram pagas.  Eu pedi que o Hospital pegasse uma certidão 

negativa bem atualizada, que tenho aqui, e apontam duas dívidas, 

que também foram pagas.  Disse-me o Vice-Provedor, Dr. Wilson 

Aita, que essas duas dívidas ainda constam porque essas duas 

empresas quebraram, faliram.  As dívidas foram pagas, há provas de 

que foram pagas, mas não foi dado baixa porque as empresas têm que 

dar baixa no cartório.  Portanto, o Hospital não deve mais nada a 

ninguém. 

 Aumentou o número de leitos.  Em 1996 pediu seu 

descredenciamento do SUS.  De 1996 para 1997, aumentou em 50% o 

número de leitos.  De 1997 para 1998, teve um aumento de quase 70% 

de aumento de leitos e de atendimento.  Havia 9.000 atendimentos 

por mês. 

 A outra provável infringência apontada no relatório, na 

Receita Federal, é que a entidade remunera sócios.  Essa denúncia 
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é risível, desculpem.  Tenho certeza de que se o Dr. Humberto 

estivesse adentrado mais no processo verificaria que isso não tem 

a mínima procedência.   

 

 HUMBERTO MEDEIROS - Permite-me um aparte? 

 

 LUIZ VICENTE DUTRA - No processo anterior foi lida toda 

a defesa e depois foi feita a defesa oral.  Para ganhar tempo, 

estou usando inclusive o tempo da defesa escrita.  Se fosse lida 

toda a defesa, eu não precisaria estar entrando em detalhes, como 

estou fazendo aqui. 

 

 HUMBERTO MEDEIROS - Peço que leia a representação 

encaminhada. 

 

 LUIZ VICENTE DUTRA - Aliás, também não levantei uma 

preliminar:  essa denúncia foi feita pela Delegacia da Receita 

Federal e o Ministério Público está representando.  Como o 

hospital não tem nada a temer, só achamos que isso vai enriquecer 

o julgamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passo à leitura da 

Representação do Ministério Público Federal, encaminhada ao 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. 

“O Ministério Público Federal, por seu agente 

signatário, de acordo com o previsto no § 2° do art. 7° do Decreto 

n.° 2.536/98, vem Representar a esse Egrégio Conselho no sentido 

de ser cancelado o Certificado de Entidade de Filantrópicos 



 210 de 234 

fornecido ao Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo, 

CGC/MF 95.610.887/001-46, com sede na Av. Presidente Vargas n.° 

2.291, em Santa Maria/RS. 

Os fatos embasadores da presente representação referem-

se: 

a) ao não atendimento de pessoas carentes sem 

restrições, afrontando, inclusive, o art. 3° do seu próprio 

Estatuto Social, que prevê o atendimento sem distinção de pessoas; 

b) a constatação de que a entidade hospitalar cede 

espaços físicos, energia elétrica, telefones e outros serviços a 

clínicas particulares, não filantrópicas, cuja prestação de 

serviços não é compatível com os objetivos institucionais do 

hospital, em detrimento do atendimento a pessoas carentes; 

c) à existência de clínicas particulares instaladas nas 

dependências do hospital, de propriedade de sócios destes, dos 

quais não consta registro de pagamento ao hospital referente  a 

aluguel, energia elétrica, telefone etc.  Além disso, o hospital 

paga faturas de compras de material realizados por clínicas, 

caracterizando, claramente, vantagem em benefício de sócio, o que 

afronta o art. 55, IV, da Lei nº 8.212/91; 

d) a escrituração contábil não foi realizada de acordo 

com as normas legais e técnicas; 

e) a entidade usou subterfúgios ilícitos, tais como 

rasuras em notas fiscais, contabilização em títulos impróprios e 

fora de ordem cronológica para satisfazer o disposto no art. 2°, 

IV, do Decreto n.° 752/93 (então em vigor), que lhe obrigava a 

aplicar pelo menos 20% da receita bruta em gratuidade; 
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Ainda, boa parte dos equipamentos importados pelo 

Hospital de Caridade, com isenção de impostos, foram instalados 

para utilização em serviços especializados em clínicas 

particulares, que exploram os serviços com recebimento de vultosos 

honorários, algumas delas sem qualquer atendimento pelo SUS, no 

período em que o hospital esteve conveniado. 

Além de tudo, existe um volume de importações de 

medicamentos e reagentes realizados pelo Hospital de Caridade, com 

isenção de impostos de importação e cujos produtos, em flagrante 

violação ao Regulamento Aduaneiro, foram repassados a um 

laboratório particular, de propriedade de um dos sócios do 

hospital. 

As Provas 

Ressalto, por oportuno, que tais fatos restaram 

amplamente comprovados, tanto pela informação Fiscal realizada 

pelo INSS/Santa Maria (processo n.° 35280-002295/97-12), bem como 

pela Diligência Fiscal executada pela Receita Federal/Santa Maria 

(processo n.° 11060.000995-16), cujos respectivos relatórios tomei 

a liberdade de anexar à presente representação. 

Pedido 

Por todo o exposto, o Ministério Público requer o 

recebimento da presente  representação, protestando pela 

comunicação a esta Procuradoria da República no Município de Santa 

Maria/RS, da data em que este E. Conselho deliberará acerca do 

cancelamento do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, 

conforme o disposto no inciso V do art. 2º do Decreto nº 2.536/98. 

Santa Maria, 9 de novembro de 1998. 

Assina:  Paulo Mazzotti Girelli 



 212 de 234 

Procurador da República” 

Passo a palavra ao Dr. Luiz Vicente para que conclua 

sua defesa. 

 

LUIZ VICENTE DUTRA - Estou surpreendido, porque esta 

representação do Ministério Público não era do nosso conhecimento.  

Tanto é verdade que a Sra. Relatora não fez menção a ela.  

Recebemos a comunicação de uma representação da Delegacia da 

Receita Federal.   

Entendemos que os fatos apontados nesse ofício eram os 

mesmos do levantamento do relatório fiscal da Delegacia da Receita 

Federal, que está sendo respondido junto ao Conselho de Recursos 

da Previdência, aguardando julgamento. 

Refiro-me ainda à investida do INSS, que foi feita 

defesa, foi feito recurso ao Conselho de Recurso, e a 6ª Câmara de 

Julgamento do Conselho de Recursos, por unanimidade, não acolheu, 

ou seja, manteve o pleno gozo do exercício do benefício da 

contribuição social.  Essa parte do INSS já foi julgada pelo 

Conselho de Recursos, que manteve o gozo do benefício da isenção. 

Todos os fatos apontados pelo Ministério Público 

constam do relatório fiscal. 

Essa menção à clínica, que pela leitura dá a impressão 

de alguma irregularidade, é nada mais nada menos que um contrato 

de parceria, que foi a forma que o hospital teve para poder 

acolher, em seu meio, equipamentos de alta tecnologia para a 

saúde.  O hospital dá a sala, dá a eletricidade, pode dar até um 

funcionário e entra a clínica privada para operar aquele 

equipamento.  Mesmo assim dá a impressão de que um sócio está se 
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beneficiando.  São sete clínicas, e por ser importante para 

elucidar a acusação, vou me permitir dizer que das sete clínicas 

apenas duas têm participação de associado do hospital:  Clínica 

Radiológica de Caridade, 3 sócios, sendo 1 associado do Hospital;  

Serviço de Medicina Nuclear de Santa Maria, 2 sócios, nenhum 

associado do Hospital;  Laboratório de Cardiologia, 8 sócios, 1 

associado do Hospital;  Serviço de Hemoterapia de Santa Maria, 3 

sócios, nenhum associado do Hospital;  Valdir Veiga Pereira e 

Companhia, 3 sócios, nenhum associado;  Laboratório de Função 

Pulmonar de Santa Maria, Espirometria, 1 sócio, não associado ao 

Hospital;  Clínica Renal de Santa Maria, 8 sócios, nenhum 

associado ao Hospital.  Portanto, dos 28 sócios das sete empresas 

particulares instaladas no Hospital de Caridade Astrogildo de 

Azevedo, apenas 3 pessoas são também associadas ao Hospital de 

Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo. 

Pergunto:  onde está, na legislação, a vedação de que 

sócio receba remuneração pelo exercício de sua profissão? Onde? O 

Decreto nº 2.173, que me permito ler para os senhores, foi 

corrigido, foi acrescentado, por meio de emenda.  O Decreto nº 

2.173 trata do regulamento do custeio da Previdência, estabelece 

todos os critérios para o gozo e manutenção da isenção. 

Diz ele no art. 30, na parte referente a sócios — isso 

é importantíssimo para elucidarmos esse caso:  não percebam 

remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título 

seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores e 

equivalentes... — vejam bem, a partir da vírgula foi acrescentado, 

em função de um parecer que vou ler para os senhores — ... em 

razão das competências, funções ou atividades que lhes são 
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atribuídas pelo respectivo estatuto social.  Não há vedação 

absolutamente nenhuma de que sócio receba remuneração pelo 

exercício de sua profissão. 

Na farta documentação acostada na Notificação Fiscal 

inexiste qualquer prova de que sócios, conselheiros, diretores, 

benfeitores do hospital tenham deste percebido remuneração, 

dividendos ou vantagens semelhantes em razão de funções ou 

atividades que lhes são atribuídas pelo estatuto social. 

Além do mais, faço remissão ao art. 5º da Constituição, 

na parte das garantias constitucionais, que no inciso XIII diz:  é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

Mais!  O Parecer nº 639/96, de 3.9.96, da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social, diz 

claramente:  do exposto ressalta-se a possibilidade de remuneração 

a outras atividades exercidas pelo dirigente que não sejam as 

inerentes ao cargo diretivo integrante da estrutura estatutária, 

sem que configure hipótese ensejadora de cancelamento ou não 

concessão da isenção prevista no inciso 7º, art. 195, da 

Constituição Federal, e regulamentado no inciso IV do art. 55 da 

Lei de Custeio da Previdência. 

Mais!  Esse parecer, ao final, conclui:  “Nada obsta, 

contudo, que a instituição imune remunere o serviço necessário à 

sua manutenção, sobrevivência e funcionamento, como os realizados 

por administradores, professores e funcionários.  Esses pagamentos 

não desfiguram ou prejudicam o gozo da imunidade, visto não serem 

vedados por lei, mas é de se exigir, rigorosamente, que a 

remuneração seja paga tão-somente como contraprestação pela 
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realização de serviços e execução de trabalhos, sem dar margem a 

se traduzir tal pagamento em distribuição de parcela de patrimônio 

ou renda da instituição”. 

 Dos vinte e oito sócios daquelas clínicas que estão 

trabalhando em parceria com o Hospital Doutor Astrogildo de 

Azevedo, apenas três são sócios  — sócios, não são dirigentes.  E 

não há na legislação nenhuma vedação a que se perceba remuneração.  

Mais do que isso:  o Decreto nº 2.173 foi modificado, foi alterado 

para incluir aquela expressão após a vírgula que diz que “não pode 

receber remuneração em função do cargo”.  

Ou seja, o presidente, o provedor não pode receber por 

ser provedor.  Mas na qualidade de engenheiro civil poderia 

exercer sua função — não a exerce — de engenheiro civil dentro do 

hospital. 

Concluo, Sr. Presidente. 

Poderíamos adentrar mais nessa matéria, porque sei que 

há inúmeros processos semelhantes e que fazem parte dessa fuga 

fiscal que lamentavelmente assola este país. 

O Presidente me acena para que eu conclua. 

Apenas gostaria de dizer que o Hospital de Caridade 

Doutor Astrogildo de Azevedo é dotado de um conselho de 40 

cidadãos proeminentes, de conduta ilibada, dos pró-homens de Santa 

Maria, entre eles faz parte do quadro social o Dr. Nelson Jobim, 

conhecido de todos, atualmente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal.  S.Exa. ainda exerce a função e é um dos 40 conselheiros 

do Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo.  O pai do 

Ministro, que tem 76 anos, Dr. Elmo Jobim, ainda advogado, também 

continua como conselheiro do Hospital.  O pai do Dr. Milton 
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Seligman — hoje Secretário-Executivo do Comunidade Solidária, ex-

Ministro da Reforma Agrária —, Dr. Salomão Seligman, é também 

conselheiro do Hospital.  Poderíamos arrolar outras tantas pessoas 

ilustres que fazem parte do Conselho.  Não há nenhuma 

irregularidade.  Poderia até haver, admito  — na nossa vida, quem 

não tem? - algum erro procedimental, talvez o acordo com a clínica 

médica pudesse ter sido feito em forma de contrato mais bem 

definido.  Mas é um contrato de parceria, para que essas clínicas 

operem os equipamentos de alta tecnologia e tenham sua 

remuneração. 

Para finalizar, no processo não há nenhuma apuração de 

denúncia contra gastos da direção, absolutamente nenhuma, não há 

um jantar, um carro, absolutamente nada. 

Digo aos senhores, e talvez o Dr. Humberto não saiba, 

que foi feita uma devassa em todas as contas dos provedores  — 

provedoria e diretoria, inclusive do Superintendente, Dr. Alfredo 

Longhi -, nas contas bancárias do Hospital e nada foi apurado, 

absolutamente nada.  Não houve um jantar que fosse, uma viagem ao 

exterior para fazer “um curso”, nada.  Absolutamente nada. 

Só que essa devassa que foi feita e nada foi apurada 

não consta dos relatórios fiscais nem dessa promoção feita pelo 

Ministério Público.  Por que não consta?  A bem da verdade, para 

que se esclareça a verdade em torno desse hospital, são homens 

probos, dos quais não se tem nada a falar.  O Provedor tem 76 

anos, exerceu por longos e longos anos a chefia do Departamento de 

Compras da Universidade Federal.  Entrava governo, saía governo, 

entrava reitor, saía reitor, e ele sempre exercendo o cargo, por 
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ser homem honesto.  Sabem qual é o patrimônio dele?  Nenhum!  

Absolutamente nenhum!  Mora em uma casa alugada. 

O Vice-Provedor, também professor por muitos anos da 

Universidade Federal, por onde se aposentou, exerceu por um 

período a reitoria, também é pessoa que toda a comunidade conhece 

e contra quem não se tem absolutamente nada. 

Este hospital era para servir de exemplo.  Cito aqui 

como testemunha do trabalho deste hospital a Irmã Tereza Diniz, 

porque a congregação da Irmã Tereza, Congregação das Irmãs 

Franciscanas, exerce, há muitos anos, seu trabalho diligente e 

caridoso — nem sei o que seria do Hospital sem a participação 

dessas irmãs, comandadas lá pela Irmã Ubaldina.  A Irmã Tereza, 

por ser da mesma Congregação  — a sede é Santa Maria —, conhece de 

perto o Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo. 

Posso garantir aos senhores que nada há contra esse 

Hospital.   

Por justiça, Sr. Presidente, peço que este processo 

seja arquivado e seja mantido o certificado de fins filantrópicos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela, para seu relatório e voto. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Sr. Presidente, pela ordem. 

Ouvi atentamente a defesa e concordo com suas palavras 

a respeito dos associados.  Mas eu não entendi de que forma 

haveria, por parte da instituição, um retorno em termos de 

gratuidade após o cancelamento do convênio com o SUS.  Isso, para 
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mim, me parece fundamental para esclarecer qualquer tipo de 

encaminhamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu sugiro que se 

ouça o relatório da Conselheira, para ver se ela faz menção a 

alguma dessas dúvidas.  Caso não faça, depois poderíamos solicitar 

essa informação. 

Lembro que das decisões deste Conselho cabe recurso ao 

Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. 

Coma palavra a Conselheira Ângela.  

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Vou proceder à leitura. 

 

Análise de Defesa 

Oficio/CNAS/MPAS/N° 1.405 

Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo 

Processo 44006.003427/97-54 

 

Conforme determinação dos incisos I a VI do § 2° do 

Artigo 7° do Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998, analisamos 

a defesa interposta pelo Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo, págs. 275 a 286 dos autos, contra as irregularidades 

apontadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Secretaria da 

Receita Federal, cuja notificação do relatório ocorreu através do 

Ofício/CNAS/MPAS/N° 1.405 de 28 de setembro de 1998, págs. 272 e 

273 dos autos. 

Voto 
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Considerando que ao Conselho Nacional de Assistência 

Social cabe a concessão do Certificado de Entidade de Fins 

Filantrópicos, conforme determinação da Lei nº 8.742/93, e que 

este é apenas um dos requisitos para a obtenção da isenção das 

contribuições previdenciárias e que é o INSS o responsável pela 

concessão de isenção; 

Considerando também que a concessão do Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos também está condicionada à 

satisfação de determinados requisitos, conforme regulamentação 

dada pelo Decreto nº 2.536, em especial no que diz respeito à não 

distribuição de resultados sob qualquer forma ou pretexto, bem 

como ao cumprimento de seus objetivos institucionais; 

Considerando ainda que embora a parceria e a 

terceirização já constituam prática comum em vários ramos da 

produção de bens e serviços em nosso país, no caso ora examinado 

não vejo como a administração pública poderá admitir a parceria 

entre entidades de fins filantrópicos e empresas que perseguem o 

lucro, quer seja pela impossibilidade de controle de como se daria 

a repercussão das imunidades e isenções neste novo modelo de 

gestão e principalmente pela falta de amparo legal; 

Considerando, finalmente, que em grande medida a 

empresa confessa a existência de empresas estranhas à sua própria 

natureza no interior do Hospital de Caridade Doutor Astrogildo de 

Azevedo, fortalecendo assim as denúncias oferecidas pelo INSS e 

SRF; 

Por tudo acima considerado, sugiro o cancelamento do 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos do Hospital de 

Caridade Doutor Astrogildo de Azevedo. 
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É o meu voto. 

À consideração do Plenário do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

Brasília, 24 fevereiro de 1999. 

Ângela  Sílvia Costa De Paula - Conselheira Titular, 

representante do MPAS, Relatora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Antes de passar à 

votação, gostaria de verificar se temos quorum para votar esse 

processo. 

Eu pediria aos Conselheiros que levantassem a mão.  

(Pausa.)  Há 11 Conselheiros.  Temos quorum. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Não vi minha questão 

esclarecida. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Indago se algum 

outro Conselheiro tem outra questão a apresentar. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Parece-me que se exige um 

percentual mínimo de atendimento pelo SUS para que a instituição 

hospitalar possa ter essa prerrogativa.  Se não me engano, esse 

percentual está até hoje em discussão, em âmbito nacional.  Se até 

30% teria 30% de imunidade, se 40% corresponderia a 40% de 

imunidade.  Foi levantada e analisada essa questão? 

Eu e o Conselheiro Cláudio estávamos conversando e 

realmente achamos que ao não prestar atendimento ao SUS — o 

Conselheiro Cláudio e eu somos médicos — é difícil avaliar a 
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questão.  Queria saber de que maneira está sendo feito o repasse 

de recursos para se dar a gratuidade.  Se mesmo dentro do SUS é 

difícil caracterizar esse ponto da gratuidade, gostaria de saber 

como é mensurado isso.   

Este é um tema polêmico e com certeza a Federação 

Nacional dos Hospitais vai em cima dessa decisão do Conselho, ou 

requerer ou vai tomar uma providência.  Acho que esta é uma 

decisão extremamente séria, no momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tenho a impressão 

de que o assunto do SUS não está colocado aí como irregularidade. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Para mim, a questão do 

SUS não foi relevante.  A questão relevante é essa parceria entre 

o hospital e as clínicas, até porque considero que nosso aparato 

legal não está preparado para esse tipo de gestão.  Ou seja, uma 

parceria entre as entidades filantrópicas, alojando em suas 

instalações clínicas particulares.  Qual o controle que se tem 

disso?  Eu acho um pouco temerário.  Não estou apostando na 

desonestidade da instituição.  Ao contrário, nem a conheço, e 

acredito que seja uma entidade séria.  Para nós o que é impossível 

de admitir é como se vai fazer esse controle. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - A Beneficência Portuguesa, em 

São Paulo, tem uma série de clínicas particulares dentro dela.  O 

INCOR também. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos no momento 

de esclarecimento dos Conselheiros.  Já foi dado voz à defesa e à 

acusação.  Estamos agora em processo de encaminhamento de votação. 

Houve um questionamento, e um esclarecimento a pedido 

de dois Conselheiros, sobre o SUS.  Segundo estou entendendo, foi 

informado pela Conselheira relatora do processo que essa questão 

não fazia parte de nenhuma das irregularidades mencionadas pela 

acusação, na denúncia recebida.  É isso, Conselheira? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Exatamente.  O que 

consta da denúncia oferecida pelo INSS e pela Secretaria da 

Receita Federal é que essa gestão terceirizada, que existe em 

operação e funcionamento, confessada pelo próprio Hospital, seria 

um favorecimento a um associado, que estaria prestando atendimento 

particular.  Inclusive há a aquisição de todo aparato tecnológico, 

de alguns aparelhos para exame comprados com isenção e estariam 

sendo operados por essas clínicas, como diz a defesa.  Se são 

comprados com isenção e são clínicas que não têm a mesma natureza, 

não vejo como o Conselho possa admitir isso.  Se todo o mundo faz 

isso, isso não tem vindo nos relatórios de atividade nem nos 

pedidos de renovação.  Que me comprove isso o pessoal da 

Coordenação de Normas, que faz a análise dos processos.  Isso não 

tem vindo ao Conselho, ninguém diz que faz parceria, que está 

terceirizando os serviços. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Eu gostaria de acrescentar 

algumas coisas. 
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É uma prática extremamente comum.  Vamos supor que um 

dos sócios seja radiologista.  O que impediria ele ter o serviço 

de radiologia e estar nas dependências do hospital?  Acho que o 

assunto deve ser analisado com mais critério.  Mesmo que seja em 

entidade filantrópica. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Dentro do mesmo espaço 

físico da entidade? 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - O Hospital Universitário da 

Cidade de Londrina terceiriza o serviço de dessintometria óssea, 

porque lá não tem, e este serviço é pago em valores ínfimos, em 

valores que o SUS pagaria onde existisse esses serviços.  Nem por 

isso, ele deixa de estar isento, ou é recriminado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos que apreciar 

o voto da relatora.  

Os esclarecimentos já prestados estão na mesa. 

Além do que já disse, o Conselheiro Cláudio quer dizer 

mais alguma coisa? 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Sim. 

Por uma análise mais geral, estou achando que os dados 

que a companheira Conselheira apresentou são inconsistentes a 

ponto de caminharmos na contramão de algo que pode inviabilizar a 

existência de uma instituição. 

Se eu pudesse pedir vista do processo para analisá-lo 

com mais cuidado, eu pediria.  Não quero entrar no mérito da 
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discussão sobre gestão hospitalar.  Acho que tudo o que foi dito é 

pertinente:  aumento de tecnologia, custo da medicina, tudo é 

correto.  Mas acredito que não podemos incorrer na injustiça e 

inviabilizar a existência de uma instituição. 

Pelo menos neste momento, não me sinto suficientemente 

esclarecido para poder julgar de forma adequado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se estou 

entendendo, o Conselheiro está pedindo vista do processo.  É um 

direito que o Conselheiro tem e, portanto, ele deverá, na próxima 

reunião, trazer um outro voto, que deverá ser divergente do atual.  

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não, ele está só 

pedindo vista do processo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ele quer apenas 

aprofundar o estudo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - A proposta dele adia a votação 

para a próxima reunião.  Não se vota agora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, concedida 

vista ao Conselheiro, que exerce um direito que tem.  Aproveito 

para esclarecer que não consta do processo a representação do 

Ministério Público.  Portanto, eu pediria que essa representação 

fosse também anexada ao processo, pois dele ela não consta. 
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ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - E se dá conhecimento à 

entidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos o voto da 

Conselheira Ângela.  O processo será entregue ao Conselheiro 

Cláudio, e peço que seja incluída a representação do Ministério 

Público, que não constava do processo. 

Na próxima reunião, de acordo com o Regimento Interno, 

teremos a apresentação de novo voto do Conselheiro Cláudio. 

Com isso, encerramos a análise desses dois processos. 

Voltamos, portanto, à nossa temática inicial. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - O decreto determina que tem de ser 

na próxima reunião a apresentação do voto.  O Dr. Cláudio, 

representante da Confederação Israelita, vai levar o processo com 

o voto da Relatora Ângela.  Na próxima reunião, apresentará o voto 

dele, e os dois votos serão julgados pelo Conselho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ter de 

convocar novamente o Ministério Público. 

Conselheiros, ainda temos pendente da pauta algumas 

questões relativas aos dois pareceres da Comissão de Política e da 

Comissão de Financiamento. 

No que se refere à Comissão de Financiamento, eu 

pediria que a Conselheira Fátima usasse da palavra para fazer o 

encaminhamento da questão do pagamento das entidades no ano de 

1999, que já havíamos tratado com a Secretária. 

 



 226 de 234 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Infelizmente, a 

Secretária não está. 

Conversamos o Eduardo, o José Carlos e eu, porque fomos 

nós quem fechamos essa proposta, depois das discussões realizadas, 

e chegamos à conclusão de que apesar de a Sra. Secretária ter se 

referido a algumas questões, como aquela em que iria ver a 

suplementação orçamentária e outras, disse que isso não estava 

amarrado, não havia sido discutido.   

Dada a gravidade da situação que poderá ocasionar às 

entidades, se isso não for consolidado, e outras questões que 

ficariam pendentes com relação a isso no que se refere ao 

financiamento, propomos a realização de reunião extraordinária na 

próxima terça-feira. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se o Plenário 

estiver de acordo com esse encaminhamento, esses assuntos 

pendentes da pauta de hoje serão todos analisados na reunião de 

terça-feira. 

Eu gostaria de colocar para decisão dos Conselheiros 

aqui presentes a proposta de reunião extraordinária, para dar 

seqüência às questões aqui levantadas. 

Não sei se há quorum para decidirmos isso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Alguém solicitou 

verificação de quorum?  Só o Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu não posso 

convocar reunião extraordinária sem concordância dos Conselheiros. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas isso foi um 

consenso anterior.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não chegou a ser 

votado, Conselheira. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Não chegou a ser 

votado, mas era consenso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas eu gostaria que 

os Conselheiros se manifestassem sobre isso, porque as pessoas 

podem ter algum compromisso e não poderem vir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quantos 

conselheiros estão presentes, contando com os suplentes, que estão 

substituindo os outros? 

 

ALBAMARIA ABIGALIL - Eu faria outra proposta, Fátima.  

Em vez de reunião extraordinária, que se fizesse reunião das 

comissões com a Secretaria. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tanto o José 

Carlos como o Eduardo, conversaram comigo e achamos melhor a 

realização de reunião extraordinária. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

levantar uma questão para os Conselheiros, porque me parece que 

também teremos de nos manifestar sobre ela. 

Conforme devem ter percebido, a sistemática de o 

Conselho apreciar com toda essa parafernália de intervenções, 

conforme viram aqui hoje, que o Decreto nº 2.536 levanta, e tendo 

em vista a enorme quantidade de processos recebido pelo CNAS com 

denúncias, creio que deveremos retornar ao antigo sistema de dois 

dias de reunião. Infelizmente, não teremos condições de examinar 

matérias colocadas em pauta e analisar processos no mesmo dia.  

Com o advento do Decreto nº 2.536, teremos necessidade de a 

reunião ser em dois dias.  Se tivermos trinta processos para 

examinar, como já temos processos com denúncias, como vamos fazer 

isso em um dia de reunião? 

Já temos quorum. 

Também apresento este ponto para decisão do Conselho.  

Isso só vai acontecer a partir da próxima reunião ordinária, 

porque até lá não teremos processo em julgamento.  Essa decisão 

precisará ser tomada.  Estou absolutamente convencido de que não 

teremos mais condição de tratar de toda essa sistemática com um 

dia de reunião. 

Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Com a distribuição desses 

processos, apesar de eu ser suplente, não vou receber nenhum, 

certamente os titulares vão precisar de uma assessoria jurídica 

para elaborar os pareceres.  Realmente, isso tem uma implicação 

muito grande, uma repercussão imensa e precisamos tomar bastante 
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cuidado com o que estamos analisando, porque a opinião pública 

está aí para nos cobrar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sem dúvida nenhuma, 

eu faria minha a ponderação da Conselheira Dora. 

Lembro aos Srs. Conselheiros que nossa próxima reunião 

ordinária é no dia 17 de março, daqui a 21 dias.  Está muito 

próxima. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Por que não convoca a reunião 

extraordinária para o dia anterior à da reunião ordinária e se faz 

a reunião em dois dias? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Talvez isso fosse o 

mais sensato. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Se não me engano, o 

Ministério não tem verba suficiente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tem verba, eu já 

perguntei ao Marcos. 

Continuo insistindo com a proposta, inclusive da Tânia, 

de realizar reunião extraordinária se possível amanhã.  Amanhã não 

será possível porque vários Conselheiros já têm compromissos 

marcados.  Concordaram com a data de terça-feira.  Esse foi o 

consenso havido com algumas pessoas que já se retiraram. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não temos condições 

de saber se na próxima semana teremos todos os Conselheiros 

presentes.  Por isso estou achando a proposta da Conselheira Dora 

de fazer a próxima reunião em dois dias muito mais interessante. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não concordo.  

O assunto é urgente.  Senão, novamente seremos pegos de surpresa, 

com novas medidas de orçamento, como está acontecendo com várias 

medidas que já estão prontas. 

O Eduardo deixou muito claro que o CNAS tem de se 

antecipar, não pode ficar sendo, de novo, pego de surpresa, chegar 

a Secretária ou qualquer outro Conselheiro com posições já 

determinadas. 

A urgência dessa reunião é tão grande, que a Tânia 

chegou a propor que fosse amanhã ou segunda-feira.  Dada a 

urgência do assunto, meu voto é que seja realizada na terça-feira.  

Os outros podem votar contrariamente a essa proposição, mas acho 

que para este caso é preciso ser na terça-feira, por ser de 

fundamental importância.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou colocar a 

questão em votação. 

Serão colocadas duas propostas em votação.  A proposta 

da Fátima de fazer a reunião extraordinária na próxima semana e a 

proposta da Conselheira Dora de fazer a reunião no dia anterior ao 

da reunião ordinária, ou seja, no dia 16 de março. 

Em primeiro lugar, vamos decidir se vamos fazer uma 

reunião extraordinária na próxima terça-feira. 
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Em votação a proposta da Conselheira Fátima de fazermos 

reunião extraordinária na próxima terça-feira, dia 2 de março.  

Quem estiver a favor permaneça como se encontra. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, posso votar a 

favor, porém nem eu nem a Rosângela podemos vir na terça-feira. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, você não 

pode votar a favor. 

Quem está de acordo com a reunião extraordinária na 

terça-feira?  (Pausa.)  Seis votos a favor.  Foi aprovada a 

realização de reunião. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, antes de 

encerrar a reunião, eu gostaria de pedir desculpas, mas na hora em 

que aprovaram a Ata não verifiquei que meu nome não constava como 

presente na última reunião.  Mas durante a reunião houve uma série 

de falas minhas, mas não consto na lista de presença, nem como 

presente nem como ausente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria que 

fosse feita a retificação da ata. 

Na próxima terça-feira teremos a reunião extraordinária 

do Conselho. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Sr. Presidente, queria que 

constasse da Ata que na reunião do dia 17 de março a pauta fosse 
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iniciada pela questão do idoso, porque hoje não foi possível 

abordar esse assunto.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Combinado. 

Está encerrada a reunião. 


