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75ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

DATA: 12 de dezembro de 2000 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Havendo número 

regimental, declaro aberta a presente reunião. 

Com a palavra o Conselheiro Brito para falar dos temas 

comuns. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Bom-dia a todos. 

Quanto à III Conferência Nacional da Assistência 

Social, será proposta a reunião da Comissão da III Conferência. 

Conversarei com a Tânia para definirmos a próxima data. Foi 

aprovada a nova data de 30/11 a 03/12. 

Tânia, você gostaria de falar um pouco sobre o 

assunto? 
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TÂNIA MARA GARIB – Foram acatadas a sugestão e a 

solicitação de vários conselhos estaduais, referendadas na reunião 

do Fórum dos Secretários de Estado de Assistência, na penúltima 

semana, em Fortaleza. Sempre dissemos que nosso impedimento era 

espaço. Como a Soraya confirmou que a data de 31/11 a 03/12 estava 

vaga e poderia ser reservada e confirmada para nós, cancelamos a 

data de setembro. Da parte do CNAS, não há impedimento para a 

alteração da data. 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Sendo assim, avisaremos a 

todos a mudança da data de 27/09 a 30/09, se não me engano, para 

30/11 a 03/12. 

O calendário das reuniões de 2001 foi aprovado com 

reuniões nos seguintes dias da semana: segunda-feira e terça-

feira. Em respeito ao Conselheiro Eduardo Barbosa, aqui presente, 

vamos manter esses dias. Será distribuído a todos o calendário. Na 

reunião de ontem, já foi distribuído a todos. Decidimos por não 

haver a reunião de janeiro, o que, evidentemente, não impede que 

haja trabalhos. A reunião de Plenária em janeiro é 

contraproducente. Se não me engano, a próxima reunião será nos 

dias 11/02 e 12/02. 

Quanto à escolha do tema para ser discutido nas 

reuniões ordinárias de fevereiro e março, ficou estabelecido que 

Seguridade Social será o tema de fevereiro e Voluntariado, o tema 

de março. 

 

TÂNIA MARA GARIB – O tema de fevereiro não é 

Seguridade Social, mas Orçamento da Seguridade Social. 
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ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – O tema de fevereiro, então, 

será Orçamento da Seguridade Social. 

Faremos a lista de oradores. Eu gostaria que os Srs. 

Conselheiros que tivessem alguma sugestão nos encaminhassem os 

nomes para que possamos elaborar um elenco de quem pode falar 

sobre os dois temas, Orçamento da Seguridade Social e 

Voluntariado. 

Por fim, quanto à apresentação da Minuta do III 

Boletim Informativo do Conselho, foram apresentadas minutas, que 

serão enviadas a cada Presidente de Comissão, tendo, portanto, a 

supervisão do Conselheiro Charles, para concluirmos o boletim o 

mais rápido possível e encaminharmos para todas as entidades nossa 

mala direta. 

Sr. Presidente, eram esses os temas comuns. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Obrigado, 

Conselheiro Brito. 

Os nobres Conselheiros têm alguma observação a fazer 

ao calendário de 2001? 

Com a palavra o Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Agradeço o acatamento da 

nossa solicitação, feita desde o ano passado. As datas 

estabelecidas facilitam muito a minha vida. Todos sabem que 

quarta-feira é o dia de reunião das Comissões Permanentes. 

Ficaríamos faltosos neste Conselho em função dos compromissos da 
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Câmara. Lembro que quando fizemos a proposta, os próprios 

Conselheiros governamentais também acharam interessantes as datas 

de segunda-feira e terça-feira. No Ministério, quarta-feira é um 

dia muito complicado para todos. Como falaram apenas de mim, tem-

se a impressão de que só um Conselheiro está querendo impor suas 

necessidades. Para muitas pessoas, é o melhor. Naquela época, nove 

Conselheiros governamentais também acharam as datas interessantes. 

De qualquer forma, agradeço a distinção. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Conselheiro 

Eduardo, da mesma forma, os nove Conselheiros estão hoje do seu 

lado. 

A palestrante Anna Peliano já está vindo para cá. 

Proponho aos Conselheiros a inversão da pauta, para 

que não aconteça hoje o que aconteceu na última reunião, quando 

deixamos a aprovação das resoluções para o final e ficarmos sem 

quorum com a saída de alguns Conselheiros. Passaríamos, assim, à 

aprovação das resoluções. 

Os Srs. Conselheiros têm alguma objeção à aprovação 

das resoluções agora? 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 

discussão. 

Em votação. 

As Sras. e os Srs. Conselheiros que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas as resoluções. 
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A Presidência tem o prazer de conceder a palavra à 

Dra. Anna Peliano, nossa brilhante palestrante de hoje, por 

quarenta minutos. 

 

ANNA PELIANO – Bom-dia a todos. Agradeço o convite. A 

pontualidade é britânica neste Conselho. Acho que ainda fui 

pontual. 

É uma enorme satisfação ter a oportunidade de 

apresentar neste Conselho o resultado do trabalho que estamos 

realizando no Ipea. Estou aqui com a Natalie, que tem participado 

comigo na coordenação desse trabalho. Este é um fórum no qual 

temos interesse especial em estar discutindo os resultados da 

pesquisa, até pelos próprios resultados que identificamos e pela 

participação das empresas no campo da assistência social, o que 

veremos adiante. 

Em primeiro lugar, por que o Ipea, um órgão de 

pesquisa econômica, decidiu criar um grupo para estudar o papel da 

empresa privada na área social? A participação das empresas no 

campo social vem crescendo com uma postura diferenciada. Até 

então, as empresas sempre fizeram algumas doações eventuais, de 

caráter mais caritativo ou religioso. No entanto, nos últimos 

anos, as empresas começam a se organizar para atuar no social. A 

responsabilidade social e ética nas empresas é um tema que vem 

ganhando força nos meios empresariais, nas universidades etc. 

Estão sendo criadas instituições, fundações, núcleos de estudos 

empresariais só para estimular o papel das empresas no campo 

social. 
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O Ipea, como órgão formulador e avaliador de políticas 

públicas, achou que era o momento de começar a trabalhar nesse 

tema. Enquanto as empresas estão saindo dos muros, elas estão 

tendo uma atuação que podemos chamar de caráter público. Não é 

mais uma atuação exclusiva para os empregados, mas de caráter 

público. 

Por outro lado, toda vez em que se fala de enfrentar 

problemas de pobreza, ouve-se logo a palavra de ordem “parceria”. 

O Estado sozinho não pode equacionar o problema. É preciso fazer 

parceria com a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? Que 

dimensão tem as empresas que são um dos setores importantes na 

sociedade civil para se fazer parceria? Qual a dimensão? Quantas 

empresas estão atuando? O que elas estão fazendo? O que elas 

querem fazer? Não tínhamos os grandes números. Tínhamos 

disponíveis alguns estudos feitos pelas universidades de grandes 

empresas, mas não tínhamos nenhum estudo disponível do universo 

das empresas, desde as microempresas até as grandes. 

Foi aí que o Ipea resolveu entrar no tema pelos 

seguintes motivos: para o Governo, é interessante porque pode 

repensar formas de parceria; para as próprias empresas, porque 

damos divulgação a uma ação que vêm fazendo e porque elas também 

podem repensar sua forma de atuação; para as organizações do 

terceiro setor, porque podem identificar seu potencial de trabalho 

junto com o setor privado; e para a sociedade, porque estamos 

subsidiando o debate com a sociedade, que é o novo protagonista do 

setor privado e é importante ser desenvolvido. 
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No Ipea, não tivemos a intenção de fazer um estudo 

acadêmico. Em nosso estudo, temos buscado respostas bem práticas e 

operacionais, que possam, de fato, trazer subsídios. Como fizemos 

o estudo? Analisamos o cadastro de todas as empresas no Ministério 

do Trabalho. Começamos pela Região Sudeste da qual vou fazer 

apresentação porque já temos resultados completos. Do universo de 

445 mil empresas com um ou mais empregados, trabalhamos com uma 

amostra de 1.750 empresas. 

Nossa idéia era mandar questionários, a pesquisa mais 

tradicional, mas, conversando com empresários, alguns nos disseram 

que não podíamos enviar questionários porque eles iriam se perder 

dentro das empresas. Eles nos aconselharam a identificar, na 

empresa, para quem enviar o questionário. Então, vamos ter que 

telefonar para todas as empresas para saber quem, na empresa, 

responde pela ação social. Já que vamos telefonar – quem faz 

pesquisa sabe sempre do “já que” –, vamos perguntar se a empresa 

faz ou não algum tipo de ação social para comunidade ou para os 

empregados ou para os dois simultaneamente. 

A interatividade do telefone, por meio do qual 

explicamos para as empresas o que é ação social, foi muito 

interessante para o resultado da pesquisa. Posteriormente, 

enviamos um questionário para as empresas que disseram que fazem 

ação social. Aí, sim, para detalhar o que fazem, como fazem, 

quanto aplicam, quais as motivações, se usam incentivos  etc. 

Observamos algo interessante: algumas empresas que, 

pelo telefone, nos tinham dito que faziam ação social, quando 

receberam o questionário, disseram que não a faziam. Telefonamos 
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novamente para todas as empresas que mudaram a resposta e 

analisamos o seguinte: ou mandam para o contador – e, se não 

consta da contabilidade, o contador diz que não faz – ou acham que 

são muito pequenas. Cito o exemplo de uma pequena papelaria em São 

Paulo, para a qual eu mesma telefonei. Perguntei ao senhor se ele 

fazia ação social. Nós já sabíamos que eles faziam. Ele respondeu: 

“Não... Eu faço. De vez em quando, a escola vem aqui, me pede 

alguma material e eu dou”. Eu perguntei a ele: “Se o senhor doa 

material para escola, por que o senhor não respondeu no 

questionário?” Ele disse: “Ah, o que eu faço é tão pouco...” Eu 

lhe disse que o que ele fazia era importante porque ele estava 

dizendo “não” ao desperdício, estava ajudando uma escola. E ele me 

disse: “A senhora acha mesmo que ia considerar que estou dando 

material que está encalhado na minha loja como ação social?” Quer 

dizer, ele não tem a menor percepção de que aquilo é importante. A 

escola, por sua vez, soma a papelaria que dá o que não está 

usando, a mercearia que dá o que está prestes a perder... Como 

estamos falando de microestabelecimentos, se cada um fizer um 

pouco, já é importante. Porém, eles não valorizam o mínimo, acham 

que não é importante e não gostam muito de falar que fazem, porque 

tem medo de virem mais pedidos. Então, fica essa rede atuando sem 

consciência do que está fazendo e sem dar a menor importância ao 

que está fazendo. 

A interatividade pelo telefone foi muito interessante. 

Temos certeza de que, se tivéssemos apenas enviado o questionário, 

os resultados seriam diferentes. 
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Pretendo não me alongar muito a fim de que tenhamos 

tempo depois para conversarmos. Apresentaremos hoje os dez 

principais resultados identificados na pesquisa. 

O primeiro deles nos surpreendeu: a dimensão do 

atendimento. No Sudeste, dois terços das empresas – o que 

representa 300 mil empresas – fizeram algum tipo de ação social. 

É importante deixarmos claro que o nosso conceito de 

ação social foi muito amplo. Admitimos como ação social desde 

pequenas doações eventuais até grandes projetos bem estruturados, 

desde que não fossem obrigatórios. Contribuições ao “Sistema S” 

são obrigatórias, não é ação social; vale-transporte é 

obrigatório, não é ação social. É aquilo que não é obrigatório 

tanto para os empregados, quanto para a comunidade. 

No Sudeste, identificamos que dois terços das empresas 

faziam algum tipo de ação social e aplicaram, em 1998 – a parte de 

campo foi levantada no ano passado –, no Sudeste, R$3,5 bilhões, o 

que corresponde a 30% de tudo o que o Governo Federal transferiu 

para o Sudeste, para a área social, excluindo previdência. Os 

recursos federais para o Sudeste, no mesmo ano, foram estimados em 

cerca de R$11 bilhões. Na saúde, educação, assistência, isto é, na 

área do social, excluindo previdência. E eles aplicaram R$3,5 

bilhões, ou seja, 30%  do valor aplicado pelo Governo Federal. É 

muito recurso que está sendo injetado. Porém, representa menos de 

1% do PIB da região. Para as empresas, essa aplicação não é tão 

grande, tão expressiva, tendo em vista que a quantia representa 

menos de 1% do PIB da região. 
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Tais recursos são eminentemente privados, já que só 8% 

das empresas deduziram do Imposto de Renda os recursos aplicados – 

mesmo nas maiores empresas, com mais de 100 empregados, só 17%. 

Analisando a lista das 100 maiores empresas da revista Exame, 

verificamos que 83 delas estão no Sudeste. Analisamos essas 

empresas também e, das que obtivemos resposta, só 50% usaram os 

incentivos fiscais e, assim mesmo, na cultura. De um modo geral, 

as empresas não têm usado até para doações para entidades sem fins 

lucrativos ou para o Fundo da Criança. Os recursos são ainda 

inexpressivos e o número de empresas, muito pequeno. 

Dessa primeira etapa – por meio da qual sabemos 

quantas fazem e qual o percentual –, já temos também o resultado 

das regiões Nordeste e Sul, de onde estamos recebendo 

questionários. Daqui para frente, fornecerei alguns dados, como os 

recursos. Ainda não sabemos os dados das regiões Nordeste e Sul, 

mas já sabemos o percentual de empresas. 

No Nordeste, 55% das empresas fazem algum tipo de ação 

social e, no Sul, 46%. Surpreendemo-nos um pouco porque 

imaginávamos que o Sul fizesse mais do que o Nordeste. Esse 

resultado se deve ao fato de que, no Sul, a participação das 

pequenas empresas, microempresas de 1 a 10 empregados, no conjunto 

das empresas é maior. Naturalmente, as microempresas fazem menos, 

sobretudo as microempresas do Rio Grande do Sul, de 1 a 10 

empregados, que são as que fazem menos no País inteiro. Foi isso o 

que fez baixar o resultado no Sul. 

Fazendo uma comparação grosseira – só para ilustração 

– com a distribuição da população indigente no Brasil e fazendo da 
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empresa uma alternativa, no Sudeste, para cada empresa atuando, há 

13 indigentes; no Sul, 26 indigentes; e no Nordeste, 280 

indigentes. Ou seja, considerando que as empresas atuam geralmente 

no seu entorno, os mais pobres do Sul e Sudeste têm um acesso 

maior a esse tipo de atenção do que os pobres do Nordeste. Isso 

sem considerar que os pobres estão mais concentrados na área rural 

e a atuação das empresas chega a ser um pouco mais concentrada na 

área urbana. 

Quais são as empresas que estão atuando? Por setor de 

atividade, não há grandes diferenças. No Sudeste, o comércio sai 

um pouco na frente; no Nordeste, serviços; no Sul, indústria. Quer 

dizer, indústria, comércio e serviço ficam misturados e têm um 

comportamento similar. Agricultura e construção civil fazem bem 

menos para a comunidade e mais para seus empregados, talvez até 

pela relação que criam com a comunidade. Com exceção do Nordeste, 

a agricultura faz um pouco mais. 

No porte, está a grande diferença, o que era de se 

esperar, sobretudo no Sudeste e Sul. As grandes empresas fazem 

muito mais do que as microempresas. No Sudeste, varia de 60% a 

93%. No Sul, de 41% para 90%, onde a diferença é maior. No 

Nordeste, as grandes empresas têm um comportamento similar às 

microempresas, entre 55% a 61%. Ou seja, a questão das grandes 

empresas numa ação mais pró-ativa ainda está menos presente na 

região Nordeste. 

Por Estado, estranhou-nos o fato de os dois Estados 

que se distinguiram muito serem Minas Gerais e Bahia: 81% das 
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empresas de Minas fazem algum tipo de ação social e 70% da Bahia. 

O Rio Grande do Sul faz bem menos, 39%. 

De um modo geral, observamos que não é só o fator 

econômico que está pesando na determinação da ação social. 

Questões culturais, religiosas, sociais também devem estar tendo 

um peso. Mesmo porque a diferença se deve muito ao comportamento 

das microempresas, de 1 a 10 empregados, a empresa que está 

inserida na comunidade e faz o trabalho de solidariedade e 

atendimento. Caiu por terra a idéia de que mineiro só é solidário 

no câncer. Os mineiros ficaram redimidos, pelo menos o empresário 

e o pequeno empresário mineiros tiveram um comportamento 

diferente. Deixou-nos muito interessados saber por que Bahia e 

Minas. Porém, tem que ser feito um estudo sociológico, 

antropológico, de outra natureza para nos explicar esse 

comportamento. 

O que motiva as empresas a atuar no social? No geral, 

a questão é humanitária, pela gratificação pessoal da ajuda. 

Ajudar dá satisfação pessoal. Isso também aumenta quando crescem 

as empresas e começa a preocupação com a imagem da empresa. Hoje 

as grandes empresas já têm consciência de que o marketing faz 

tornar fiéis os clientes pela sua responsabilidade social. Cresce 

a preocupação com a satisfação dos empregados dentro da empresa. 

Mas, de um modo geral, podemos dizer que o motivo é humanitário. 

Nas grandes empresas, há uma certa resistência à 

questão humanitária e filantrópica. Hoje, num seminário, um grande 

empresário quase tem de fazer uma profissão de fé, começar dizendo 

que não quer fazer filantropia, assistencialismo, como se isso 
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fosse um mal. Tenho sempre dito que filantropia não é nenhum mal. 

Filantropia, etimologicamente falando, significa amor à 

humanidade. Se não quer ser filantrópico, será misantrópico, terá 

raiva da humanidade. Nada contra a filantropia! Temos de começar a 

quebrar os tabus e as resistências. O pulo é não fazer apenas por 

amor. Amor só não basta! Por amor, faz-se no dia que puder e, no 

dia em que não puder, não faz. A idéia é que se faça também por 

compromisso. A responsabilidade social pode ter motivações 

humanitárias, filantrópicas, religiosas. Por que negá-las? Mas que 

também haja um compromisso e uma co-responsabilidade com o social. 

Esse seria o “pulo do gato”, e não a rejeição à filantropia. 

É importante observar que a ação das empresas passa ao 

largo do Governo. Pouco mais de 10% disseram que faziam para 

complementar a ação do Governo. O Governo ainda não está presente 

quando elas tomam a decisão de atuar, quando tomam a decisão do 

que fazer nem nos incentivos fiscais. A questão mercantil – 

melhorar a rentabilidade dessa ação – também ainda é muito 

pequena. A imagem é uma preocupação que já começa a surgir nas 

grandes empresas. 

No Sudeste, estamos realizando uma terceira etapa: 

estamos visitando as empresas para conhecer um pouco mais a ação, 

a gestão e a lógica. Elas sabem que dá retorno, mas não têm 

cálculo desse retorno econômico, sobretudo em curto prazo. 

Quais são as atividades que as empresas desenvolvem? 

Aqui entramos na área que interessa diretamente a este Conselho. 

Majoritariamente, assistência social. As pesquisas que tínhamos 

até então – como elas estavam geralmente restritas às grandes 
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empresas – sempre diziam que era a educação. A educação vem em 

quinto lugar no conjunto das empresas. Quando as empresas crescem, 

as maiores empresas, a educação entra em primeiro lugar, mas 

empata com a assistência social. Nas visitas que fazemos às 

empresas, a assistência quase nunca é falada. 

O conceito de assistência é a segunda área que precisa 

ser trabalhada. A assistência se mistura rapidamente no termo 

“assistencialismo” e entra no pejorativo. Estamos querendo 

descobrir, nessas visitas, o que as empresas entendem por 

assistência. Por exemplo, doação de medicamentos para um hospital 

é assistência, assim como a creche e a campanha do agasalho. 

Perguntamos o que eles entendem por assistência. O que 

não muda nada é assistência. Eles consideram toda doação como 

assistência. Doação é assistência, não muda nada e não é sequer 

valorizada dentro da empresa. Há empresas que têm um programa 

social, mas a verba da doação está diretamente na presidência. A 

pessoa que cuida do projeto social nem sabe muito bem como é feita 

a doação e como são decididas. Geralmente, são pedidos que a 

empresa não pode deixar de atender. É uma verba à parte que, se 

não se perguntar, não aparece de imediato. Estou falando das 

grandes, grandes empresas. Nas médias empresas, a assistência 

assumida é a assistência alimentação, que não deixa de ser 

assistência. Mas quando cresce, a assistência está precisando ser 

mais bem trabalhada e isso é outro ponto que tenho falado. 

Assistência social não muda. Se quisermos colocar sala 

de aula e professor qualificado, também não vamos resolver o 

problema da educação. Se a criança não tiver saúde, não tiver um 
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livro, não tiver como chegar à escola, não tiver assistência 

integral e alimentação, ela também não vai aprender. Simplesmente 

criar sala de aula não resolve o problema da educação 

isoladamente. Tenho falado muito sobre isso em seminários. Temos 

de trabalhar melhor a valorização da política da assistência 

social. 

A clientela é a criança, em geral, e, quando crescem 

as empresas, criança e jovem. Em São Paulo, 73% das empresas dizem 

atender crianças. Em Minas Gerais, o jovem já aparece em primeiro 

lugar, mas em atividades de esporte e lazer. No Rio de Janeiro, 

eles já colocam a família. Nesse painel, para que os senhores 

tenham uma idéia por porte, o verde escuro representa as 

microempresas e o verde claro, as grandes empresas. Quanto ao 

portador de deficiência, as médias empresas estão mais atentas a 

eles; o jovem, as grandes empresas; o idoso também cresce um pouco 

com as maiores empresas. Quanto às mulheres, as respostas foram 

tão pequenas, que nem tabulamos. Então, por porte, também há 

diferença, mas a criança ainda é prioritária em todos os portes de 

empresa. 

Qual a freqüência do atendimento? Nós também 

pensávamos que era algo muito mais eventual do que obtivemos como 

resposta: 57% das empresas disseram que fazem habitualmente. 

Habitualmente não significa que tenham recursos, orçamentos, que 

sejam sistemáticos, mas que façam sempre – esse é o conceito do 

“habitualmente”. 

Um sexto item do resultado que gostaríamos de mostrar-

lhes é como as empresas atuam. Predominam as doações, quer seja 
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para organizações comunitárias, quer seja diretamente para a 

comunidade. Fizemos uma pergunta de execução direta, a que elas 

nos responderam. Depois, vimos que a resposta ficou complicada. 

Como execução direta, queríamos dizer quando ela tinha um projeto 

próprio. Porém, observamos que, quando as empresas fazem uma 

doação direta para a comunidade, também a entendem como execução 

direta. Como foram esses os três que mais se destacaram, significa 

que as empresas atuam predominantemente por meio de doações, quer 

seja para entidades, quer seja para comunidade. 

A atuação em parceria ainda é muito pequena, sobretudo 

das grandes empresas com o setor governamental. As empresas têm 

uma ação muito mais reativa – atendendo a quem bate à sua porta – 

do que uma ação pró-ativa para a comunidade. 

O sétimo resultado obtivemos da seguinte pergunta: o 

que as empresas pretendem fazer num futuro próximo? Há planos de 

expansão? Sim ou não? Há um dado que merece alerta: 41% das 

empresas ainda não sabiam responder. E o mais engraçado é que 

Minas Gerais, onde se faz mais, é o Estado que está mais inseguro 

para responder. O mineiro primeiro faz e, depois, avisa. O Rio de 

Janeiro é o que mais se declarou com intenção de ampliar. Mais da 

metade das grandes empresas disseram que têm intenção de ampliar 

sua ação social. Como há um grupo grande de empresas que não sabe 

se vai expandir ou não e já atuam, esse é um grupo que estamos 

pensando em trabalhar como motivados. 

O oitavo resultado é que, de modo geral, não se avalia 

e não se divulga a ação social das empresas, sobretudo das médias 

e das grandes empresas. O máximo que elas fazem é acompanhar a 
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execução da sua ação: se o recurso está sendo bem aplicado, se 

está sendo aplicado naquilo mesmo, prestação de contas, se a 

entidade em que estão atuando é idônea. No entanto, a avaliação de 

impacto praticamente não existe. Muitas vezes, a empresa tem até 

dificuldade em saber quantas pessoas beneficiam, até pelo tipo de 

ação. Numa doação de equipamento para um hospital, é muito difícil 

precisar quantos foram beneficiados. Na publicação de material 

didático para capacitação de professores, não sabem quantos 

professores foram capacitados, quantas crianças se beneficiaram 

daquela capacitação. Não temos esse dimensionamento e também não 

perguntamos na pesquisa porque não saberíamos como trabalhar. Por 

exemplo, no mesmo bairro, várias empresas podem dizer que ajudam 

uma mesma creche. Se todos colocarem o número de crianças daquela 

creche e se nós o somarmos, haverá muito mais crianças atendidas 

do que as existentes. Como não poderíamos cruzar todas essas 

informações, não temos essa dimensão. De um modo geral, não há 

avaliação. 

A divulgação é uma questão que as empresas debatem. 

Algumas acham que não devem divulgar mesmo, por se tratar de uma 

questão humanitária, de ajuda, de que não se deve fazer marketing. 

Elas têm um certo receio de parecer que estão fazendo exploração 

mercadológica da pobreza. A contra-argumentação, já que estão 

fazendo uma ação pública, é a de que é preciso que seja 

transparente e que até mesmo a sociedade possa cobrar, possa dar 

preferência no consumir a uma empresa socialmente responsável. 

Elas também têm receio de apoiar um determinado projeto social, 

porque, se, por questões políticas ou por má administração, 
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ocorrer algum problema naquele projeto, estando elas financiando-

o, o nome delas também estará envolvido na questão. Elas morrem de 

medo! Se elas entram, sobretudo, para fazer imagem, a imagem pode 

virar negativa. É melhor não fazer nada do que fazer. Outras têm 

medo de dizer que estão fazendo e aumentar muito o volume da 

demanda. Já que a empresa está fazendo, ela não pode responder. As 

empresas também estão virando um verdadeiro balcão de pedidos. Há 

empresas que estão contratando pessoal só para analisar pedidos, 

porque chegam muitos pedidos. Essa é uma questão que precisa ser 

mais bem trabalhada porque, de qualquer forma, a sociedade é uma 

ação pública. É importante que a sociedade possa estar 

acompanhando. 

Quais foram as maiores dificuldades? Falta de recursos 

na empresa é uma reclamação de grandes, médias e pequenas empresas 

de todos os setores e de todos os portes. É claro que as 80 

maiores já colocaram essa reclamação num terceiro plano, mas, de 

um modo geral, faltam recursos para empresas. Não sabemos bem se 

elas gostariam de ter mais recursos ou se faltam recursos em 

função do problema da pobreza. 

A segunda dificuldade é a falta de incentivos por 

parte do Governo. É uma reclamação das maiores empresas. A questão 

dos incentivos é interessante. Também ouvimos empresas dizerem 

que, independentemente de incentivos, elas estariam atuando no 

social. Umas acham que não é assim, querem rediscutir a política 

de incentivo e sugerem que seja repensado algo para o social 

semelhante ao incentivo da cultura – isso surge com muita 

freqüência. Mas algumas dizem também que fariam de qualquer forma, 
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com ou sem incentivos, e que já estão fazendo. Como dificuldade, 

apenas 7% das empresas alegaram a insatisfação com os resultados. 

Finalmente, o último resultado diz respeito aos 

resultados percebidos. Aumentou a satisfação do dono e isso é 

muito coerente com a motivação. Ajudar dá satisfação e melhora a 

vida na comunidade. O interessante é que as microempresas são as 

que falam mais que querem aumento da satisfação, porque  pouco 

melhorou. Elas acham que o que fazem não contribui para melhorar. 

As grandes já têm mais clareza de que estão melhorando a vida na 

comunidade. 

Pedimos as sugestões das empresas para ampliarem sua 

ação, que são basicamente as seguintes: aumentar os incentivos 

governamentais, não só incentivos fiscais, como também a redução 

da burocracia, incentivos na política de créditos, incentivos na 

política de privatização. Cobram que o Governo aplique mais no 

social. De vez em quando, me perguntam por que o Ipea está 

interessado em fazer essa pesquisa e se o Governo está querendo 

saber se as empresas estão aplicando muito para poder aplicar 

menos. Eu digo: “De jeito nenhum!” Em função da dimensão da 

pobreza, a sociedade cobra que o Governo aplique cada vez mais no 

social. E as próprias empresas dizem que, se o Governo aplicar 

mais, elas também aplicam mais. As grandes gostam muito de entrar 

no um a um, dois para um. O Governo coloca tanto e elas colocam 

tanto. Essa não seria nunca a percepção do Governo. 

As empresas reclamam um pouco da melhoria da qualidade 

dos projetos e de maior transparência das entidades que solicitam 

projetos. Pedem maior divulgação e mobilização da ação, quer 
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dizer, um maior reconhecimento do que vem sendo feito. Pedem mais 

profissionalização dentro das empresas. 

A Câmara Americana de Comércio de São Paulo criou um 

núcleo com as empresas que já concorreram ao Prêmio Eco, ou seja, 

empresas que atuam no social, para analisar e aprofundar os dados 

da pesquisa. Lá surgiram três diretrizes básicas: aumentar a 

divulgação para mobilizar maior número de empregados; capacitar as 

organizações do terceiro setor e as empresas; e ampliar parcerias. 

As grandes já têm a percepção de que, na parceria, podem aumentar 

sua atuação. 

Resumindo, nossas principais conclusões são: a ação 

das empresas é marcada fortemente por um caráter assistencial 

humanitário, distante dos interesses mercantis; ainda é um 

atendimento pulverizado, desordenado, de forma reativa; as 

entidades que prestam serviços pautam a ação das empresas; 

ausência de maior divulgação e articulação, ocorrem superposição e 

fragmentação – duas mazelas atribuídas ao Governo na ação social 

que se reproduzem também no setor privado, muitas vezes, uma 

superposição e uma fragmentação com desperdícios de recursos; os 

resultados são positivos tanto para a comunidade, quanto para as 

próprias empresas; e, pela dimensão do atendimento, as empresas 

são hoje interlocutores, sem dúvida, do Estado na reflexão sobre 

as políticas sociais e políticas de combate à pobreza. 

Em resumo, eram essas as minhas informações. Coloco-me 

à disposição para conversar com os senhores. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Bom-dia, Dra. Anna Peliano. 

Parabenizo-a pelo seu trabalho, que já conheço há muitos anos, e 

pela sua competência na realização, principalmente, do 

levantamento de dados no País, de que sentimos muita falta. 

Tenho só uma dúvida: na avaliação das empresas do 

Sudeste, foi considerado como cômputo da ação social das empresas 

o total de investimentos por meio das suas fundações privadas ou 

ele foi deixado à parte? 

 

ANNA PELIANO – Entra também. Se a empresa mantém um 

instituto ou uma fundação, isso entra no recurso. O recurso que 

ela aloca nessa entidade ou instituição entra na ação da empresa. 

No geral, o número de empresa que tem instituto ou fundação é 

muito pequeno, mas o valor total que ela aplicar entra. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – É pequeno em termos de 

quantidade, mas, em termos de valor, é grande. 

 

ANNA PELIANO – É onde está a maior parte do dinheiro. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Bom-dia. A exposição da 

Dra. Anna foi muito esclarecedora. Tenho algumas dúvidas e vou 

levantar as principais. 

Você disse que eles consideram ação social tudo aquilo 

que não é dever – você não usou essa palavra, mas ficou entendido. 

Quando se fala em política pública, principalmente na assistência 

social, fala-se muito no dever do Estado e no direito do cidadão. 

Eles fazem uma diferença que entre o dever – que é constante e 

permanente – e a ação social, que pode ser ou não constante. Entra 

aí outro ponto que você achou contundente, assim como eu: em todas 

as políticas públicas, o Governo Federal usa um investimento de 

R$11 bilhões e as empresas estão colocando R$3 bilhões. É uma 

margem muito grande. Se considerarmos que um é dever e que o outro 

pode ou não ser, o Governo tem de rever seus gastos no social. 

Outro ponto, que está também dentro disso, é o 

seguinte: a creche entrou como ação social. Creche, para mim, é um 

dever de algumas empresas. Você falou de alimentação e outros, 

colocando coisas importantes, como a creche, que atinge a criança 

principalmente, mas também a mulher, a família  etc. 

Quanto ao problema da avaliação e da divulgação, não 

sei se não está relacionado o fato de não ter feito à avaliação do 

que aplicou, com o medo de divulgar seus feitos. É processo que 

não é avaliado. Você disse que a pessoa responsável não tem, às 

vezes, muito acesso ao que é feito  etc. Como será divulgado o que 

não é feito? E não porque a empresa está querendo se manter à 

parte. 
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Por fim, você disse que as empresas são interlocutores 

do Estado. Anna, ficou complicado. Deu um nó na minha cabeça! 

Antes, você afirmou que passa à parte do Governo. E, depois, disse 

que há uma interlocução com o Estado. Como você veria essas duas 

questões? 

 

ANNA PELIANO – São várias. (Risos.) Você me fez uma 

lista de questões. Está ótimo! 

Quanto à questão do dever, nem colocamos o que as 

empresas pensam, pois já pedimos, no questionário, que não 

considerassem as ações compulsórias, não a do dever, mas o 

mandamento legal, que é a contribuição ao “Sistema S”. Se as 

empresas nos dissessem que tudo que contribuem para o “Sistema S” 

é a ação social delas, ficaríamos muito diluídos para saber o que 

elas estão fazendo como plus, o a mais. 

É fácil saber o orçamento do que elas colocam no 

compulsório. Basta irmos ao Sesi e ao Sesc. Não sabemos o que elas 

fazem por fora do que é compulsório. Dar vale-transporte ao 

trabalhador não é ação social. Nós mesmos, na pergunta do 

questionário, dissemos: o que não é contribuição compulsória, pois 

a compulsória não entra na pesquisa. Não é que não seja ação 

social, mas, no campo dessa pesquisa, dessa investigação, para o 

nosso interesse, não entrariam essas ações. 

Quanto ao percentual do gasto, ele foi significativo. 

Temos de pensar os recursos públicos. Isso explica, em parte, o 

percentual da população que vive com aqueles salários. Se não 
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houvesse mesmo outras complementações e o acesso a outros 

serviços, eles não sobreviveriam. 

Eu falei que eles consideram doações a creches como 

assistência, mas, na doação à creche assistência, estamos falando 

para comunidade. É diferente do que é para o trabalhador ou filho 

de trabalhador. Separamos a ação: o que é feito para empregados e 

familiares e o que é feito para fora da empresa, para a 

comunidade. Essa creche de que falei é creche da comunidade. E 

eles fazem doação à creche, às vezes, a manutenção de uma criança 

numa creche, mas é creche comunitária. Aliás, não é muito errado. 

Sempre houve a creche dentro da política de assistência, mesmo no 

órgão público. É uma política de assistência com efeitos na 

educação. Porém, as empresas acham que aquela assistência não 

resolve nada. Elas colocam a ajuda à creche no mesmo patamar da 

campanha do agasalho. E eu lhes tenho dito que a creche ajuda na 

educação. Como não resolve nada? Mas fica tudo misturado na 

percepção da empresa como uma assistência que não muda nada. 

Precisamos trabalhar nessa direção. 

Quanto à avaliação e à divulgação, há o medo, mas não 

é só o medo. É difícil avaliar. O Estado também não avalia muito o 

impacto da sua política na ponta. É, muitas vezes, a questão 

social. É muito difícil avaliar-se o impacto na comunidade. Às 

vezes, o que se faz é uma parte tão pequena em relação a tudo que 

aconteceu naquela comunidade, que fica difícil atribuir à ação da 

empresa. Mas as grandes empresas estão querendo investir muito em 

melhores indicadores de acompanhamento de qualidade. Elas 
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começarão a entrar mais pesado e talvez possam até trazer ganhos 

de qualidade para o Estado. 

O que falo sobre a interlocução é que, de fato, por 

enquanto, está sendo feita à parte. As grandes empresas já começam 

a fazer mais parcerias com o Estado. Cabe ao Estado, de posse 

desse conhecimento, buscar um pouco mais essa interlocução e 

conversar. Eles deveriam estar, juntos, discutindo e debatendo a 

política, já que estão fazendo. Esse diálogo não é tão fácil. Eles 

têm medo de ingerência política. É claro que devem fazer algo, mas 

esse é um terreno complicado. Quando perguntamos sobre a 

dificuldade de atuar com o Estado, um dos pontos que surgem é a 

ingerência política. Tínhamos, na nossa percepção, que um dos 

problemas da ação privada era o fato de que, havendo crise 

econômica e saindo a empresa, se é dever, se é direito de cidadão, 

como pode estar na mão de alguém que faz no dia que quiser e 

quando quiser? Quando conversamos com as empresas, uma das 

dificuldades que apontam em trabalhar com o Estado é a falta de 

continuidade do Estado, o que para nós foi uma surpresa total. 

Eles disseram: “Amanhã muda o político, mas nós queremos fazer”. 

Eles fazem um acordo, um convênio ou um contrato com uma 

instituição pública e, se muda o dirigente, já se sabe que o novo 

vai rever tudo o que outro fez. Começa-se, então, do zero a 

esperar até que eles revejam todos os acordos etc. Se mudar a 

administração ou o governo, tudo começa de novo. Achávamos que a 

percepção da continuidade era um problema deles, e eles acham que 

é um problema do Estado. É o Estado que não tem continuidade na 

ação. É difícil trabalhar com o Estado. É interlocutor e precisa 
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haver diálogo, mas não será um diálogo maravilhoso e fácil, não! É 

difícil de parte a parte, mas há um campo de trabalho nessa 

interlocução. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro João Batista. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Bom-dia a todos e à nossa 

brilhante palestrante desta manhã, a quem parabenizo pelos dados 

precisos que expôs. 

Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira diz 

respeito ao último item colocado pela senhora, em relação à 

sugestão dos empresários: não existe o percentual daqueles dados, 

o que houve nos dados anteriores. Há a predominância de um dado ou 

outro, como, por exemplo, a ausência de incentivos fiscais, 

melhoria de atuação governamental etc., para que tenhamos uma 

noção exata de quais seriam essas sugestões e se havia alguma 

tendência nesse sentido. Pela transparência, não consegui detectar 

o percentual, o que acho importante, para vermos se havia alguma 

tendência. 

Segunda pergunta: eu gostaria de saber se o Ipea teria 

condições de medir, se for refeito esse trabalho daqui a dois ou 

três anos. Achei interessante, nas atividades desenvolvidas pelas 

empresas, a segunda colocada ser a alimentação e o abastecimento. 

Digo isso porque, neste momento, o Programa Comunidade Solidária 

acabou com as cestas básicas. Se isso crescer, poderemos ter uma 
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medida da necessidade ou não da continuação da alimentação e do 

abastecimento. Acho que dá para medir esse dado. 

 

ANNA PELIANO – Quanto às sugestões, até tentamos fazer 

um dimensionamento. A sugestão era livre. Havia um campo aberto no 

questionário e pedíamos para que dessem suas sugestões. O 

percentual de empresas que ofereceu sugestão já foi menor. Fizemos 

uma pequena tabulação e predominam – se você quiser ver como 

predominância – o aumento dos incentivos fiscais. Poderíamos dizer 

que essa sugestão tem uma tendência a ser a maior. É complicado 

porque eles estavam fazendo isso para um órgão de Governo. 

Crescimento econômico e aumento dos incentivos fiscais 

predominaram. Não tabulamos muito porque tudo foi escrito à mão. 

Às vezes, tentávamos captar a idéia central, o que está muito mais 

diluído. Era um recado ao Governo. 

Quando sentamos com o conjunto das empresas para 

debatermos, a sugestão do incentivo fiscal já não foi falada tão 

fortemente assim. Capacitar as próprias empresas foi uma sugestão 

muito forte, assim como mobilizar as empresas. Falaram também 

sobre os incentivos, mas tal sugestão não ganhou a força que teve 

no nosso questionário. Como foi enviado ao Ministério do 

Planejamento, há a tendência de se enviar o que o Governo pode 

fazer, e, aí, prevaleceu o aumento dos incentivos. 

A alimentação é um ponto para reflexão, sim! As 

empresas estão pautadas pelas demandas. Elas não estão inventando 

o que fazer. Se elas atendem à demanda e se fazem assistência e 

alimentação, é porque a demanda está na área de assistência e 



 28 de 163 

alimentação. Esse é um ponto que deveria, sim, ser pensado, quando 

se discutem políticas públicas. Se for para atender demandas e 

considerar o que a comunidade está pensando, as empresas não estão 

fazendo isso à toa. Se não fosse essa uma demanda forte, isso não 

estaria sendo feito. De fato, deveríamos pensar no assunto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

Como pode notar, Conselheira, mais uma vez, o Centro-

Oeste está presente. (Risos.) 

 

TÂNIA MARA GARIB – Bom-dia, Anna. Parabéns pela 

apresentação. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Se quiser, você 

pode fazer alguma observação sobre o que vou dizer. 

Como você mesma disse, observa-se que o âmbito da 

empresa não está diferente do âmbito do Governo. Porém, o Governo 

está amadurecendo, está instrumentalizando sua política de 

assistência social. Talvez, daqui a alguns anos, com a ajuda de 

todos, tenhamos um plano de monitoramento e avaliação que 

realmente esclareça as questões de duplicidade, diversidade, 

reprodução para a mesma clientela de todos os aspectos. Seria 

muito interessante que, já havendo um referencial de um início de 

pesquisa no campo empresarial, também pudessem ser instrumentos, 

pelo menos, para eles aplicarem. É muito interessante sabermos, 

sim, que três empresas doam para uma creche. A clientela é a 

mesma, mas isso significa que o Estado – seja município, Estado ou 
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União – não está dando conta de fazer o seu papel, como 

estabelecido nas políticas públicas. 

Como País, estamos amadurecendo na avaliação do 

impacto social. Eu gostaria de perguntar sobre um fato que me 

preocupou: a pesquisa mais aprofundada separa as grandes empresas 

das pequenas? O grau de compromisso também deve ser diferente de 

acordo com o tamanho da empresa. Preocupo-me quando são colocadas 

de forma genérica as dificuldades e sugestões. Às vezes, porque há 

muitas pequenas empresas e poucas grandes empresas, fica parecendo 

que é de todos. Na pesquisa, você pôde perceber se essas 

preocupações e dificuldades são genéricas? Acredito que elas sejam 

diferentes entre uma pequena empresa e uma grande empresa. Uma 

grande empresa não vai colocar sua “cara à tapa”, uma pequena 

empresa, normalmente, coloca sua “cara à tapa” nas questões do 

menor, do varejo, do comunitário etc. 

Já que foi dito que a terceira etapa da pesquisa era 

de visita, no íntimo, o que vocês sentiram? Arrumamos a casa do 

vizinho depois que arrumamos a nossa casa. Há alguns pontos que 

são obrigatórios, no social, para as empresas, mas que elas não 

estão cumprindo. As empresas acima de 100 trabalhadores não 

admitem 3% de pessoas portadoras de deficiência nos seus quadros; 

não estão mantendo creches para os filhos dos seus funcionários, 

que estão usando as creches públicas que poderiam servir aos mais 

carentes. Eu gostaria de saber se, no íntimo de vocês, que fizeram 

a pesquisa, vocês tinham como referência este aspecto: diga-me 

quem é e, depois, vou verificar o que você faz a mais. 
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A empresa é um contingente financeiro muito grande no 

cômputo mostrado, considerando que está exercendo papel de 

política pública, mas, muitas vezes, está sonegando suas 

obrigações básicas para realizar isso. Não sei se o melhor é eles 

cumprirem suas obrigações básicas – com o que estariam 

transformando muito mais o País – do que fazerem o papel para 

parecer que são solidários e filantropos. Em algum momento, deu-

lhes um start de fazer uma inter-relação desses aspectos? Era essa 

a consulta fundamental que eu tinha a fazer. 

 

ANNA PELIANO – Quanto ao fato de o cumprimento das 

obrigações básicas ser melhor, em primeiro lugar, elas não podem 

ser excludentes. É claro que fazer uma ação para fora não exime a 

empresa de fazer para dentro. Não falamos em empresa socialmente 

responsável, falamos da ação social das empresas de caráter 

público. É uma vertente da responsabilidade social da empresa. O 

conceito de responsabilidade social das empresas – que elas mesmas 

estão discutindo – é um comportamento ético em relação aos seus 

fornecedores, seus clientes, seus trabalhadores, à comunidade e ao 

meio ambiente. A ação para a comunidade é tratada e é debatida no 

meio empresarial como uma das vertentes da responsabilidade social 

das empresas. Temos de ter muito cuidado e, por isso mesmo, não 

citamos empresas, para não dizer que tal empresa é uma empresa 

socialmente responsável. 

A revista Exame acaba de publicar uma edição com a 

lista das 10 empresas referências, que trabalham um pouco mais a 

responsabilidade, mas que analisam todos os cinco itens. A 
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política de recursos humanos para os seus trabalhadores é 

fundamental. 

O Ipea, quando começou a realizar a pesquisa, estava 

muito mais preocupado com a questão pública. O que a empresa faz 

para fora é ação de caráter mais público, e, por isso, o Ipea 

entrou. Íamos somente trabalhar com o que a empresa faz para a 

comunidade. Fizemos uma reunião com as lideranças empresariais, em 

que estavam presentes Fiesp, Fiemg, todas as lideranças de 

associações, federações, para discutirmos o que estávamos buscando 

saber na pesquisa. Não tínhamos algo específico para os 

empregados. E foram eles que nos exigiram. Na primeira pesquisa, 

nosso questionário já estava quase pronto, e fizemos um outro 

questionário só para o que as empresas fazem para os seus 

empregados. O discurso deles mesmos era o seguinte: não adianta 

fazermos para fora, se não estamos fazendo para dentro. Nós vamos 

trabalhar quem faz para dentro porque achamos que quem faz para 

dentro já tem um potencial a fazer mais para fora. Para nossa 

surpresa, no Sudeste, o percentual de empresas que faz ação não-

obrigatória para fora é maior do que o que faz para dentro. É uma 

diferença pequena: 67% fazem para a comunidade e 63% fazem para os 

seus empregados em caráter não-obrigatório. Então, não passa tanto 

pelo atendimento ao empregado ao fazer à comunidade. 

Outra surpresa muito maior – e, depois, basta 

refletirmos para vermos que não é tão surpreendente assim – é o 

fato de as empresas do Nordeste fazerem muito mais pelos 

empregados do que as do Sul e Sudeste: 78%. Parece surpreendente, 

mas, depois, fizemos uma reflexão. Perguntamos sobre o não-
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obrigatório: em primeiro lugar – isso não significa que os 

empregados do Nordeste são mais bem atendidos –, estrutura 

salarial. Até que ponto a ação social não-obrigatória está 

complementando salário? Segundo, a carência dos empregados, até 

por falta de acesso aos serviços públicos. Há um trabalhador muito 

menos qualificado que a empresa acaba tendo que qualificar, tendo 

que fazer um serviço porque eles não têm outra forma de ter 

acesso, aí, ela entra substituindo. 

Percepção do que é obrigatório: quando os sindicatos 

fortes fazem acordos trabalhistas com as empresas, as empresas 

passam a entender aquilo como uma ação obrigatória porque foi um 

acordo de sindicatos. Quando não há esses acordos, ela acha que 

não é obrigatório. Informalidade e mão-de-obra temporária: também 

não é obrigatório. Temos de tomar cuidado com a análise do que a 

empresa faz do seu empregado. Eles podem dizer que fazem mais, o 

que não significa que esteja melhor. Há uma compensação. Sobretudo 

as grandes empresas estão preocupadas com isso e mais: com a 

responsabilidade. As empresas estão sendo cobradas a envolver seus 

trabalhadores até como voluntários. É claro que os trabalhadores 

começam a cobrar mais. Quando eles estão discutindo com a empresa 

como eles participam do programa social da empresa, são eles que 

estão cobrando o que fazer para eles. Eles serão os primeiros a 

não entender como eles trabalham para a comunidade, se suas 

famílias estão precisando. Cria-se uma outra relação. É claro que 

as empresas pensam nisso. Quando elas estão fazendo para fora e, 

sobretudo, divulgando, aumenta a cobrança interna. Então, não 

podemos dizer que é melhor primeiro se fazer um, para, depois, 
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fazer-se o outro. Ela fará para fora e será mais cobrada 

internamente para fazer mais. É ótimo! Deixem a empresa fazer para 

fora, divulgar e os de dentro vão cobrar. Isso é processo. Temos 

de analisar a empresa dentro de cada uma das óticas. A empresa 

pode ter uma péssima política ambiental, e ter uma política para a 

comunidade. Não estamos avaliando a empresa. No ambiente está mal; 

na comunidade, pode estar bem ou não, no trabalhador, pode estar 

bem. A empresa tem políticas diferentes. Porque ela está fazendo 

para a comunidade não significa que o todo o resto está ótimo. Sem 

dúvida, não! 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Bom-dia a todos. 

Cumprimento a palestrante. Essas informações vêm trazer a 

visibilidade de um trabalho desenvolvido e talvez muito 

desconhecido. 

Temos uma série de preocupações, primeiramente, no que 

diz respeito ao que foi abordado pela Conselheira Tânia Garib 

quanto ao trabalho desenvolvido para dentro, em que as empresas 

desenvolvem com os seus funcionários e familiares, e o trabalho 

desenvolvido com a comunidade. 

A outra preocupação diz respeito às pessoas portadoras 

de deficiência e dos seus direitos, entre eles o acesso ao mercado 

de trabalho nas empresas privadas. Esse é um anseio. Conseguimos 

mercado de trabalho só no serviço público. Bastou que o Ministério 
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Público do Trabalho começasse a fazer com que as empresas 

cumprissem a legislação para que elas já estejam se mobilizando, 

lideradas pela Febraban, e com projeto de lei aprovado pela Câmara 

e em tramitação no Senado, que muda a reserva de vaga em empresas 

privadas. 

Anna, por que não foi feito um levantamento também da 

dívida das empresas com a Previdência e com o fisco em geral? 

Sabe-se que, na Região Sudeste, elas aplicaram R$3,5 bilhões. 

Seria importante sabermos o percentual e o valor da dívida das 

empresas da Região Sudeste com a Previdência e com o fisco em 

geral. Dados como esse podem trazer um fortalecimento, 

principalmente, para o terceiro setor. O Governo pode analisar que 

está sendo feita uma assistência sem recurso público, enquanto ele 

investe nas ONGs – totalmente financiadas com recurso público –, e 

pode dizer que não está causando impacto social positivo, podendo 

até mudar sua política. Seria interessante termos o dado da dívida 

das empresas com o Governo. 

 

ANNA PELIANO – Entendo a sua preocupação. Não estamos 

fazendo uma análise global das empresas e jamais poderíamos e 

teríamos reconhecimento para trabalharmos com a dívida da empresa 

com a Receita. Por lei, elas só prestarão informações à Receita 

Federal. Isso cabe ao Secretário da Receita, Sr. Everardo Maciel, 

que tem feito isso bastante e tem divulgado. Não temos nem acesso 

a essas informações que, todos sabem, constitucionalmente, são 

sigilosas. Eles não nos dariam uma informação que não estão dando 

à Receita. Há impossibilidade operacional. É claro que podemos 



 35 de 163 

saber o dado geral de quanto estão devendo e constatarmos que o 

que elas estão fazendo é mínimo, é menos de 1% do PIB. Em termos 

de lucro da empresa, é uma parcela pequena. Há, sim, como se fazer 

ampliação e não é à toa que 50% das grandes empresas dizem que têm 

planos de ampliação. Em relação à dívida, isso não a justifica. 

Não podemos trabalhar as questões excludentes. 

Quando as empresas começam a dar transparência à ação 

social, não só serão mais cobradas na relação com os seus 

empregados, como serão mais cobradas em relação a sua política 

como um todo, sobretudo se quiserem dar visibilidade a sua ação. 

Talvez, por isso, fazem e não falam que fazem. Graças a Deus, as 

pessoas não são coerentes em tudo. Às vezes, faz-se algo errado 

aqui e outro certo lá, aplacando um pouco a consciência. Há uma 

questão humanitária. Resolve-se fazer uma doação por aqui. Esses 

processos são mais complexos do que “quem faz é bom, é ótimo e faz 

tudo corretamente”. Não! Essas relações são mais complexas do que 

isso.  

Há satisfação em fazer e as pessoas se entusiasmam 

quando começam a realizar ações sociais. Quando vamos às empresas 

conversar com eles, sobretudo os que estão se estruturando, 

percebemos que eles estão muito entusiasmados, estão gostando, 

achando que é importante e estão se relacionando muito bem com a 

comunidade. Conversam com a comunidade em vantagem com relação ao 

Estado. Quando o Estado conversa com a comunidade, ela cobra tudo, 

escola, saúde, luz, saneamento, habitação etc. Essa relação é 

sempre mais conflituosa. Eles, não! Tudo que eles fazem é um plus 

que, em tese, não é obrigatório e estão ajudando mais. A relação 
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com a comunidade é muito boa e eles trabalham com lideranças 

comunitárias muito bem. Eles sentam, dialogam e têm uma boa 

relação com elas. Aliás, essa é a política de boa vizinhança. A 

maioria deles atende até na comunidade. 

Quanto ao fato de se abrirem vagas para os portadores 

de deficiência ou para minorias, esse é um ponto que já vem sendo 

considerado. Eles estão criando a SA-8000, uma responsabilidade 

social da empresa, que está muito mais centrada na mão-de-obra, 

nos recursos humanos, na ausência do trabalho infantil, no 

percentual de minorias que está sendo contratado, mulheres etc. 

Esse também é um processo importante, que vai crescer e vai ser 

valorizado pela sociedade, por pressão dela mesma, que acaba se 

refletindo nas empresas. 

Não sei se respondi a todas as perguntas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL – Cumprimento a todos e, em 

especial, a Dra. Anna pela sua exposição. A senhora já começou a 

responder a questão que vou levantar, quando respondeu à 

Conselheira Tânia. 

Minha preocupação é quanto ao público que a empresa 

atende. O Brasil tem uma faixa significativa da população 

classificada como de pobreza absoluta. Há um estudo do Ipea, do 

Paes de Barros, que diz que, se conseguíssemos aplicar algo em 

torno de R$6 bilhões a R$7 bilhões por ano, conseguiríamos superar 
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a pobreza absoluta no Brasil. Ele publicou esse estudo há pouco 

tempo numa revista de serviço social do Rio de Janeiro. 

Uma questão importante que podemos levantar é como 

poderíamos mobilizar a empresa brasileira para ajudar o Governo na 

superação da pobreza absoluta. Elas estão investindo R$3,5 

bilhões. Desconfio de que isso tem muito a ver com salário 

indireto, principalmente na empresa mais bem constituída, porque 

seu público prioritário é o fornecedor, o trabalhador e o cliente. 

Elas estão investindo um volume significativo de recursos, assim 

como o Governo; no entanto, não conseguimos superar nossa pobreza 

absoluta. Falta uma campanha, uma mobilização? 

Na sua pesquisa, também não foi classificado em faixa 

de renda o público atendido. Pode ser que tenha havido essa 

preocupação. Seria interessante a mobilização da empresa para 

ajudar o Brasil a superar o problema social da pobreza absoluta. O 

que a senhora tem a comentar sobre isso? 

 

ANNA PELIANO – Vocês fazem muita pergunta e, agora, 

percebi que me esqueci de responder a uma que dizia que essas 

informações deveriam estar por porte da empresa. Todas elas estão. 

O que fazem, a quem atendem, as dificuldades, as sugestões, tudo 

está por porte de empresa no livro que publicamos. 

Quanto ao volume de recursos, não concordo que basta 

colocar R$7 bilhões, R$7 trilhões ou R$7 quatrilhões, um ano ou 

dois anos, para acabar com a pobreza. É uma discordância de visão 

pessoal. Não se trata de dinheiro. Se se tratasse de dinheiro, 

seria muito fácil e simples. Considerar-se que a solução da 
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pobreza é apenas a colocação de dinheiro é pobre, como análise e 

como proposta. O problema é muito mais complexo. Trabalha-se 

exclusão com inclusão, inclusão nas decisões políticas, inclusão 

no mercado de trabalho, muito mais do que atender a programas com 

dinheiro. Não faço essa dimensão, não gosto de fazer esse recurso. 

Lembro-me de quando trabalhei com o Betinho. Ele pediu 

o mapa da fome, e nós o fizemos. Depois, ele queria saber quanto 

custava para acabar com a fome. Eu respondi: “Não custa”. Não há o 

cálculo de quanto custa distribuir cestas – não tenho nada contra 

a cesta – para todos, como se isso acabasse com a fome. A fome é 

muito mais complexa. Deve-se distribuir cestas, mas a fome é um 

indicador de pobreza. Não significa o custo de cesta. É mais do 

que isso. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – E aí está o conceito de 

assistência não entendido. 

 

ANNA PELIANO – Exatamente. Não é o dinheiro que irá 

acabar com a pobreza. É claro que temos de colocar mais recursos, 

sim, que temos de aplicá-los melhor, sim. Há muito o que se ganhar 

em qualidade, mas não é só o dinheiro. Com mais R$3,5 bilhões das 

empresas, também já perguntaram como ainda há tanto pobre, se 

estamos colocando tanto dinheiro. Imaginem se não houvesse esse 

dinheiro. Poderia estar pior se não houvesse essa ação. É muito 

mais complexo do que isso. 

Temos de entender a pobreza na sua complexidade e 

trabalhar com soluções complexas. Dizem que, para todo problema 
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complexo, há uma solução simples e quase sempre equivocada. É 

complexo e devem existir soluções complexas, sim. 

Como mobilizar mais as empresas? Creio que na linha da 

divulgação para a sociedade. Nos Estados Unidos, já se faz isso. 

Quando o consumidor começar a prestigiar empresas que têm, 

reconhecidamente, responsabilidade e atuação sociais, isso será 

uma pressão sobre as empresas. Não é por acaso que as empresas 

começam a fazer mais. A pressão da sociedade é um processo que vem 

crescendo. Mobilizar, dar transparência, divulgar, trazer o debate 

para a sociedade, todas essas são estratégias importantes, assim 

como conversar sobre como fazer de uma forma mais articulada. Eles 

pedem recursos porque também não têm muito resultado. Empresário 

gosta de resultado concreto. Mostrar resultados concretos e as 

acima citadas são todas estratégias. 

No grupo da Câmara, vamos elaborar uma cartilha – eles 

mesmos decidiram – com dez razões para investir no social, que 

trata o argumento desde o pequeno até o grande. É algo simples. 

Eles querem voltar a fazer encartes em jornais, banners para 

apresentar em seminários. Eles querem divulgação, que para a 

empresa, tem o sentido do estímulo. É um somatório de iniciativas 

importante e que trará benefício para todos, trabalhadores e 

outros. Esse é um processo. Não sei se respondi a tudo. 

Nos R$3,5 bilhões, não entra o que eles fizeram para 

os próprios trabalhadores. Não entra na ação para os empregados, 

mas só para a comunidade. No entanto, pedimos que eles computassem 

– o que geralmente eles não computam – cessão de espaço físico, 

prestação de serviços gratuitos, doação em equipamentos e 
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materiais com o valor de mercado. Pedimos que tudo isso fosse 

considerado. Esses R$3,5 bilhões não são só em dinheiro, podem 

estar em serviço, produtos, material, cestas de alimentos etc., 

mas só para a comunidade. Os empregados podem estar inseridos ou 

não, mas a ação tem que ser aberta para a comunidade. Tudo que for 

restrito para os empregados ou familiares não entra. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo Barbosa e, em seguida, para encerrarmos, a 

Conselheira Fátima. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Anna, estou lembrando a 

primeira vez que você veio ao CNAS, na Presidência do Gilson. Que 

diferença! (Risos.)  Naquela época, você estava representando, de 

fato, o Governo. Se os empresários desconfiam do Governo, imaginem 

a sociedade civil. (Risos.) Hoje, como você está em outra posição, 

é mais tranqüilo, não é? 

 

ANNA PELIANO – Bem mais. (Risos.) 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Anna, na relação com as 

grandes empresas, em razão de estarmos à frente de movimentos, 

tentamos buscar contatos com elas, na busca de financiamentos de 

programas desenvolvidos pelas entidades. 

Percebo que as grandes empresas – não sei se isto está 

nos dados ou se você consegue trabalhar assim, é uma percepção que 

não tem nada de comprovado – têm uma grande dificuldade em se 
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aliar a uma campanha específica. É muito esporádica uma aliança e 

tem que partir de uma iniciativa que a empresa deseje. Há muitos 

gastos das grandes empresas, na área social, com materiais 

gráficos caríssimos. E não vemos resultado disso no público-alvo a 

ser atendido. Na pequena empresa, é possível ver o resultado. 

Quando a empresa faz a doação, às vezes, até de alimentação, temos 

certeza de que a doação chega lá. É muito específica, vai à pessoa 

que necessita daquela atividade. Não estou falando que isso seja o 

ideal porque não há planejamento para resgatar as questões. 

Aparece nas suas pesquisas esse tipo de canalização de 

recursos da grande empresa para algo que, de fato, não é efetivo 

em transformação? Apesar de ser ela a que mais questiona a não-

filantropia, o não-assistencialismo, ela joga muito recurso no 

marketing e não vemos o efeito de fato. 

Nas fundações que surgem hoje – há inúmeras neste País 

–, vê-se algo maquiado. É muito bonito, há muito brilho, mas não 

se vê uma entidade, numa ação direta, recebendo recursos dessas 

fundações, entidades sérias, que estão mobilizadas. Não sei se os 

demais Conselheiros concordam comigo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Olhe para trás, 

nobre Conselheiro. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Você está concordando? 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Mais ou menos. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Então, está bom. 

Eu gostaria de saber se isso aparece, de alguma forma, 

nos seus levantamentos. 

 

ANNA PELIANO – Quanto às doações das fundações, 

geralmente, quando as empresas criam fundações ou institutos, elas 

estão criando projetos próprios. Então, em vez de essas fundações 

serem doadoras, elas estão sendo mais uma captadora. A empresa 

cria a fundação, coloca uma administração, muitas vezes, até com 

certa independência da empresa e quer que essa fundação vá buscar 

outros recursos, não ficando apenas na dependência das empresas. 

Esse é um outro tema que temos discutido. 

As empresas entram – entravam, pois estão começando a 

mudar – muito com a questão da sustentabilidade dos projetos. Já 

ouvi esta frase: entrar é fácil, difícil é sair. Quem vai entrar 

no social não pode entrar com a mentalidade de que vai sair porque 

não há mesmo muito como sair. É entrar e ficar. Podem até mudar a 

permanência. Ajudando uma creche, como ela vai ser auto-

sustentada? A não ser que ela mude o doador ou cobre da criança. 

Como não é esse o espírito, vai entrar numa creche e terá que 

mantê-la mesmo. 

Alguns mais adiantados já estão entendendo que 

sustentabilidade é ensinar a gerir. Mesmo que eles continuem 

doando recursos, a entidade executora tem que ser mais competente 

na gestão dos recursos e na prestação do serviço. Às vezes, eles 

se incomodam porque entram nas entidades e não há recursos 

anotados, não há contabilidade. Para a cabeça deles, isso é muito 



 43 de 163 

complicado. Eles querem planejamento, querem contabilidade, mas 

com a idéia de entrar e sair. Fundação é um mundo à parte. As 

empresas criam, mas não dão muitos recursos, não. Elas vão captar. 

Quanto ao material educativo, concordo com o 

Conselheiro Eduardo. Sobretudo as grandes empresas têm essa 

preocupação. Já vi empresas fazerem material educativo, 

contratando até institutos de pesquisa. Na confecção de material 

educativo para criança, elas foram buscar em institutos 

especializados todo o conteúdo da cartilha e do material. Em Minas 

Gerais, há empresas que já publicaram como aplicar no Fundo da 

Criança. Elas elaboraram uma cartilha explicando a aplicação. Vira 

marketing e também papel educativo. Temos de olhar mais o 

conteúdo. 

Nas grandes empresas, no tope, nas maiores e maiores, 

a área social está dentro do setor de marketing. Quando dialogamos 

com eles, observamos que muitos têm a cabeça no marketing. Se 

conversarmos com alguém da empresa que responde pela área de 

comunicação e marketing, ela vai colocar aquilo na empresas de uma 

forma bonita. Quando falamos em setor de marketing e recursos para 

marketing, estamos falando de uma minoria. 

Na nossa primeira pesquisa, a de grandes números, 

expomos somente por áreas, e não por atividade. Não colocamos 

creche, mas assistência, educação, saúde, lazer, recreação, 

esporte. O que é diferente de quando estamos visitando. Nesse 

caso, não é uma amostra representativa porque estamos visitando 

cerca de 50 empresas – geralmente, são maiores empresas –, para 

entendermos a gestão. De fato, elas não participam muito de 
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campanha mesmo, não. Perguntamos se elas participam de campanha 

contra a AIDS e outras grandes campanhas de interesse público. E, 

de fato, não há muitas mesmo, não. Não é representativo. Também é 

a sua percepção. Não sei o porquê, mas não fazem. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Serei breve. Não entendi a 

resposta dada à pergunta do João. 

A alimentação está num dos primeiros planos. Estive há 

pouco tempo em São Paulo e me perguntaram o que eu achava do fim 

do programa de cesta básica. Pelo menos, agora, com o espírito do 

Natal, a sociedade civil, de forma não organizada, dispersa, tem 

doado alimentos. No cinema, nos shows, paga-se com alimentos. Nos 

edifícios, os moradores arrecadam alimentos. Ou seja, é a cesta 

básica. E as pessoas perguntam qual a posição do CNAS quanto ao 

fim da cesta básica. Como as indústrias vêem a alimentação? 

Particularmente, não sou contra a cesta básica, principalmente se 

ela tem uma ação continuada. Não adianta doar cesta num dia e, na 

outra semana, não doar. Eu gostaria de saber como você está vendo 

isso. 

 

ANNA PELIANO – Não temos a percepção de como a empresa 

vê a cesta básica. O concreto é que elas estão fazendo. É muito 

natural que as microempresas e as pequenas empresas estejam 

fazendo. É demanda e elas têm de fazer. Como as grandes estão 
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resistindo às próprias doações e à assistência como um todo, pode 

ser que a cesta básica também entre. Elas fazem, elas entram na 

campanha do Nordeste e outras. As empresas tendem a entrar. Não 

posso dizer o que elas vêem. 

Conforme Betinho, que foi muito inteligente nisto, o 

alimento aglutina e é fácil. É mais fácil recolher e doar 

alimentos. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – O filho do Betinho está 

sendo o garoto-propaganda. 

 

ANNA PELIANO – É um instrumento de mobilização para 

outras ações. Reúnem-se pessoas para distribuição de cesta e faz-

se outras ações. O alimento é um catalisador muito interessante de 

outras ações. Não adianta eu dar a minha opinião. É muito 

interessante, é catalisador e as empresas estão fazendo. No 

entanto, eu não poderia responder o que elas pensam a respeito. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Quanto ao que falou o Eduardo, 

a Anna tem toda razão. Na verdade, as fundações começaram com esse 

processo, mas hoje passam pela crise da maturidade. Elas começaram 

inaugurando institutos e fundações por aí – o GIF congregou essas 

entidades –, mas hoje elas viram que captaram recursos e as 

empresas estão dissociando as fundações como duas pessoas 
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jurídicas diferentes. As fundações hoje vêm participando 

ativamente, mas muito mais pela iniciativa de quem está na sua 

direção. Ainda mais: as empresas passaram a fazer um plano de 

carreira em cima das fundações. Recentemente, foi inaugurada a 

sede do GIF e, para quem perguntássemos, respondiam que não 

estavam mais lá, mas na fundação. Vê-se que há um certo arranjo de 

empresários dentro das empresas. Eles mandam para a fundação e a 

fundação passa a ter um outro corpo. 

Minha dúvida é a seguinte: na pesquisa realizada, você 

sentiu algum impacto na mudança do código do Imposto de Renda, que 

restringe apenas ao Fundo da Criança e do Adolescente a dedução, 

ou as entidades continuaram a doar? Antigamente, elas podiam doar 

diretamente para as organizações e, a partir desse momento, tinham 

a dedução direta do Imposto de Renda. Hoje, está limitado ao Fundo 

da Criança e à cultura. Isso foi comentado na política de 

incentivos pedida pelas entidades? Ou a doação ao Fundo da Criança 

e do Adolescente é irrelevante? 

 

ANNA PELIANO – A pesquisa é pontual. Ela não observa o 

que acontecia tempos atrás, se o incentivo era usado ou não. 

Constatamos que um percentual pequeno também aplica no Fundo da 

Criança. Há ainda um desconhecimento sobre esse fundo. Muitas 

empresas não sabem que ele existe. Algumas reclamam da burocracia. 

Tanto faz se a doação é para o fundo ou para as entidades. As 

empresas ainda podem doar para entidades sem fins lucrativos. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Não mais com dedução. 
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ANNA PELIANO – Não com dedução, mas, depois, no 

incentivo operacional. Ainda pode! Pode. Há um limite. Não é, como 

o fundo, líquido, separado, 1%. Ele mistura nas outras doações. 

Ainda podem abater para as entidades. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Nós lutávamos pela 

transformação do Fundo da Criança para o Fundo da Assistência 

porque os idosos e os portadores de deficiência seriam abrangidos. 

 

ANNA PELIANO – Eles reclamam que falta transparência. 

Eles não conhecem muito bem a burocracia para aplicação no Fundo 

da Criança, como se aplica. Eles pedem que se faça com o social 

algo semelhante ao da cultura. Este fórum deveria pensar sobre 

isto: aplicar ao social modelos parecidos ao da cultura. 

Quando perguntamos por que não usam, dizem que não têm 

conhecimento; que há excesso de burocracia; que o que faz não se 

aplica – por exemplo, doação direta para a comunidade não pode ser 

deduzida –; que o que pode ser deduzido é pouco e não compensa; ou 

que não há imposto a pagar. Todas as microempresas que declaram 

pelo Simples – ou Imposto Presumido para as médias – não podem 

deduzir. Só pode deduzir quem tem lucro real. A própria legislação 

já reduz o universo. Já perguntaram por que não se estender para 

as microempresas, que declaram pelo Simples, a possibilidade do 

incentivo. Essa é uma discussão que merece ser mais bem 

trabalhada. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Conselheiro 

Brito, o senhor deseja perguntar algo mais? 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Não, obrigado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Dra. Anna e Dra. 

Natalie, quando as comissões indicaram os nomes de V.Sas., esta 

Presidência, primeiramente, teve uma satisfação pessoal por já 

conhecer a posição de V.Sas. há um bom tempo. 

Nobres Conselheiros, o pouco que aprendi com a 

experiência no Palácio do Planalto teve a benevolência da Dra. 

Anna Peliano. 

Melhor do que isso: quando as comissões indicaram o 

nome de V.Sa., este Presidente ficou esperando ansiosamente pelo 

seu painel. Na minha cabeça, não era possível ficarmos com a 

opinião daquela pessoa do órgão do qual V.Sa. faz parte, o Ipea. 

Não me esqueci do nível de irresponsabilidade daquele cidadão numa 

palestra, em que ele disse que, se pegássemos o dinheiro da 

assistência social, o colocássemos num helicóptero e o jogássemos, 

ele seria mais bem distribuído do que as políticas sociais 

vigentes no Governo. 

Agradeço a V.Sa. Hoje, sinto-me de alma lavada com a 

sua exposição. O Conselho lhe agradece e lamenta que existam, no 

Governo, pessoas que façam esse tipo de afirmação, absurda e que 

nada contribui para o Conselho, para a assistência social e para o 

País. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
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Passo a Presidência ao Conselheiro Brito, para eu 

conduzi-la ao elevador. 

 

ANNA PELIANO – Muito obrigada a todos. 

 

(Assume a Presidência o Conselheiro Brito.) 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Apreciação da ata 

da reunião anterior. 

Em discussão a ata. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a 

discussão. 

Em votação. 

As Sras. e os Srs. Conselheiros que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

Passaremos agora à exposição da Sra. Wanda Engel sobre 

os informes da Secretaria de Estado. 

Enquanto a Secretária concede uma entrevista à 

Radiobras, convido o Secretário de Políticas, Marcelo, para 

apresentar o Recurso 2001. Registro que ouvi uma excelente 

palestra do Marcelo no Fonseas. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Os informes gerais serão 

dados pela Secretária de Estado, que só me pediu para apresentar o 

Recurso 2001. Estamos providenciando cópia para todos os 

Conselheiros. 
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No Programa Creche e Manutenção, API e PPD, houve um 

acréscimo no projeto de lei encaminhado ao Congresso. O Sub-

relator, em reunião conosco ontem à tarde, aprovou o projeto de 

lei. Em alguns pontos, ainda houve um acréscimo dentro do sub-

relatório. Nem estamos contando com esse acréscimo, mas, sim, com 

o acréscimo do projeto de lei. 

Apresentaremos aos Srs. Conselheiros a proposta feita 

pela Secretaria de uso desse excedente. (Pausa.) 

 

      (Reassume a Presidência o Conselheiro Marco Aurélio.) 

  

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Secretária Wanda Engel. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Esta é a última reunião do ano? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Sim. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – É a última reunião do ano, do 

milênio e do século. Temos de comemorar! (Risos.) 

Efetivamente, o século muda agora, apesar de as 

pessoas terem comemorado a virada do século, erradamente, no 

início do ano 2000. Porém, o ano 2000 foi muito trabalhado. 

Saúdo a todos. 

Não me lembrei de que esta seria a última reunião do 

ano, enquanto a imprensa não me pediu que fizesse um balanço do 

ano 2000. Agora me dei conta de que é nossa última reunião. 
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Não vou entrar em detalhes de balanço. Com os 

jornalistas, o primeiro ponto que destaquei foi a Agenda Social. 

Talvez não tenhamos ainda percebido que a Agenda Social foi um 

passo extremamente importante para a gestão da Assistência Social. 

Destaco três pontos: primeiro, uma tentativa de se 

sair da lógica de programa para ir para a lógica de indicador; 

sair da lógica do processo e ir para a lógica do resultado. Quando 

fazemos isso, o compromisso não é com a meta, mas com o impacto. 

Eu quero atender a tantas crianças em creche. Ótimo! Parabéns! 

Mas, com isso, que impacto será causado na diminuição dos índices 

que afetam as crianças de a 0 a 6 anos, como mortalidade, 

desnutrição, violência  etc? 

O segundo ponto é o compromisso com o resultado. O MOG 

nos contratou uma consultoria da Bus Allen Logus, que está 

visitando os 27 Estados da Federação e está fazendo uma análise do 

desempenho, evidentemente ainda não de impacto, mas de produto. 

Estamos querendo estender a agenda até 2002, no que diz respeito 

aos avanços, conquistas, capacidade de mobilização, capacidade de 

integração de esforços, etc. etc. A Bus Allen Logus estão 

visitando os Estados e nos oferecerão um relatório de como 

aconteceu o processo da Agenda Social em cada Estado. Mais do que 

isso, eles vão identificar fragilidades de gestão. Não adianta 

constatarmos que há Estados supercompetentes, mas frágeis em 

termos de gestão. Os Estados mais frágeis, em termos de gestão, 

terão uma assessoria técnica para melhoria da gestão estadual. 

Essa é a missão da consultoria. Teremos a possibilidade de já ter 



 52 de 163 

um primeiro diagnóstico sobre o avanço dos Estados na proposta de 

Agenda Social. 

Na última vez em que estive aqui, havia uma proposta 

de darmos um plus em 2001 com relação a esse resultado. O Marcelo 

apresentará a proposta aos Conselheiros. Com base nesse relatório, 

o objetivo é a criação de uma pequena comissão, pelo Conselho e 

pela Secretaria, para se definirem pontuações. A idéia era 

escolher os cinco Estados que mais avançaram na sua Agenda Social 

e distribuir o recurso destinado para isso na base de 30% para o 

primeiro lugar, 25% para o segundo, 20% para o terceiro, 15% para 

o quarto e 10% para o quinto. No entanto, teríamos de estabelecer 

os critérios para definição dessa classificação. A proposta é a 

composição de uma comissão mista para, com base no relatório da 

consultoria, definir a pontuação. 

O Comitê das Ações Sociais do Plano Nacional de 

Segurança está propondo que utilizemos o recurso extra destinado a 

programas para juventude, programas de núcleos de apoio à família 

e de erradicação do trabalho infantil urbano para as crianças 

envolvidas no tráfico de entorpecentes. Enfim, que trabalhemos em 

termos de demanda.  

Tem acontecido algo interessante: dizemos a um Estado 

ou a um município que temos a possibilidade de aplicar, naquele 

lugar, o Agente Jovem. A idéia é a concentração no berço de saída 

da população carcerária e na população dos meninos infratores. 

Eles lidam com aquele recurso como se fosse um favor que eles 

tivessem prestando em implantar aquele programa. Estamos querendo 

trabalhar agora na inversão: em vez de trabalhar na oferta, 
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trabalhar na demanda. Apresentaremos a eles os programas, como 

Agente Jovem, núcleos de apoio à família, erradicação do trabalho 

infantil, e lhes pediremos que apresentem demandas e processo de 

instalação. Convido representantes do Conselho para se incluírem 

nesse comitê na definição das demandas do Plano Nacional de 

Segurança. O recurso não é do fundo, mas do Plano Nacional, mas a 

gestão dele estaria sob nossa responsabilidade. 

O terceiro assunto é a escola de formação comunitária. 

A escola está praticamente acabando. Pela proposta de conteúdo e 

metodologia do primeiro módulo, a escola vai trabalhar não só nas 

áreas do Plano Nacional de Segurança, como também em todas as 

áreas do Alvorada. A idéia é que toda a equipe dos portais de 

Alvorada e todos os agentes jovens que atuariam em cada um dos 

municípios sejam capacitados pela escola. A escola, juntamente com 

ONGs, está propondo um protótipo do primeiro módulo, conteúdos, 

metodologia etc. Estamos querendo incluir um módulo de 

empreendedorismo e um módulo de meio ambiente, porque as questões 

ambientais estão afetando muito as áreas mais pobres. Faço outro 

convite aos integrantes do Conselho que se interessam sobre essa 

questão, para que nos ajudem na análise do material didático 

proposto para a escola. 

São dois os convites feitos aos Conselheiros: um para 

o Comitê de Plano Nacional de Segurança e o outro para analisar 

conosco a proposta de conteúdo, metodologia de formação 

comunitária e das equipes dos portais. 

O Alvorada vai seguindo com todas as dificuldades que 

vocês devem imaginar, principalmente na contratação de ONGs que 
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possam instalar os portais. No entanto, está em processo de 

implantação dos 255 municípios de 2000. Estive ontem, em Minas 

Gerais, cuja Assembléia Legislativa me solicitou que apresentasse 

o Alvorada, pois eles tinham informações contraditórias. Eles 

diziam que apenas dois municípios de Minas seriam beneficiados. 

Apresentei o Alvorada naquele Estado e a relação dos 276 

municípios de Minas Gerais que compõem o programa, o que é 2001 e 

o que é 2002. Parece-me que diminuíram os ruídos de comunicação. 

Finalmente, em termos de capacitação, estamos 

consolidando não só a Série Diálogo, como também a Série Debates. 

Havia lhes dito que, no levantamento feito pela revista Veja, a 

Série Debates foi o programa mais assistido da TVE, com mais 

audiência do que o programa da Leda Nagle. (Risos.) 

A revista Veja fez um levantamento de audiência dos 

programas de cada emissora. Na TVE, o programa mais assistido foi 

a Série Debates, veiculado no sábado, à noite, no horário de Laços 

de Família, novela das 20h da Rede Globo. Há também um programa da 

Leda Nagle que é muito assistido, mas a Série Debates foi mais 

assistida do que ele. 

Esse é um indicador de como a sociedade brasileira 

está hoje tocada pelas questões da área social. Existe um 

interesse já demonstrado na eleição majoritária para prefeitos. 

Esse é um indicador de que, sábado à noite, as pessoas têm o maior 

interesse em discutir temas como a família, o menino infrator, a 

pobreza, o direito, a responsabilidade  etc. Isso nos faz 

continuar com o programa. A idéia é darmos continuidade a ele no 

ano que vem. Estamos abertos a sugestões de temas. Os temas da 
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Série Debates são sempre conflitantes e dissensos. Poderíamos até 

levantar alguns deles neste Conselho. Pedimos também uma maior 

participação dos Membros do Conselho nisso. 

Essas são as notícias mais gerais. 

Passarei a palavra ao Marcelo, que fará a proposta de 

alocação dos recursos orçamentários extras de 2001, sem emendas 

parlamentares, é evidente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – A Presidência 

informa aos Srs. Conselheiros que, enquanto o Secretário Marcelo 

estiver fazendo sua exposição, V.Sas. podem fazer inscrições para 

as ponderações. 

Comunico também que se encontra presente o Dr. 

Menezes, Diretor do Fundo. 

Com a palavra o Secretário e Conselheiro Marcelo 

Garcia. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Os Srs. Conselheiros 

receberam a demonstração financeira do SAC de 2000 com a proposta 

para 2001. 

Vou começar pelo Programa Creche e Manutenção, 

primeira página do documento distribuído. A lei de 2000 garantia 

R$247.865.061,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e 

sessenta e cinco mil e sessenta e um reais), mas o Poder Executivo 

elaborou o PL 2001, dando um acréscimo de valores ao SAC voltado 

para o Creche e Manutenção de R$261.227.000,00 (duzentos e 

sessenta e um milhões, duzentos e vinte e sete mil reais). 
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Portanto, houve um aumento importante no recurso de 

R$13.362.000,00 (treze milhões, trezentos e sessenta e dois mil 

reais) em relaçao a 2000. 

A Secretaria fez a seguinte proposta de execução do 

recurso: 60% dele ficariam para ações socioeducativas nos 808 

municípios mais pobres do País, que são os municípios da segunda 

fase do Projeto Alvorada. As prefeituras implantariam NAFs – 

Núcleos de Apoio à Família – em instalações já existentes e a 

Secretaria financiaria ações socioeducativas com famílias, a 

partir da nova portaria, da nova modalidade de trabalho educativo 

com a família com a seguinte preocupação: nos municípios, estão 

sendo implantadados programas de eletrificação, saneamento, de 

saúde da família, mas nenhum trabalho específico voltado para a 

família, apenas projetos mais amplos. A preocupação da Secretária 

era garantir que essa família pudesse participar de programas 

educativos e integrativos. Como são 808 municípios e o per capita 

é R$10,00 por família, fizemos um cálculo de 1.000 famílias por 

municípios vezes 808, o que daria R$8.080.000,00 (oito milhões e 

oitenta mil reais). Dessa forma, conseguiríamos dar conta de todos 

os municípios da segunda fase do Projeto Alvorada, nas famílias 

mais pobres. 

Os 39,53% restantes seriam divididos igualmente da 

seguinte forma: 34% para os 27 Estados da Federação; 33% – 

acatando orientação da Carta de Fortaleza, do encontro do Fonseas 

– seriam distribuídos para os quatro Estados que não têm Projeto 

Alvorada e nos sete Estados restantes que não têm nem 10% de 

municípios atendidos no Projeto Alvorada, como São Paulo, que está 
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dentro do Projeto Alvorada com apenas um município, e Paraná, que 

dos seus 399 municípios apenas dois estão no Projeto Alvorada. Na 

realidade, acatamos orientação da Carta de Fortaleza e 

acrescentamos esses Estados que estão com um, dois ou três 

municípios envolvidos no Projeto Alvorada. Ele teria um recurso 

extra para implantar nos municípios mais pobres do seu Estado, de 

preferência que não tenha rede já montada. E 33% do Creche e 

Manutenção ficariam reservados para o prêmio ou plus, como a 

Secretária acordou com o Conselho no ano passado, aos Estados que 

mais avançaram na Agenda Social. 

Com esse excedente, daríamos conta de 808 municípios 

sem trabalho voltado para família, daríamos conta de aumentar o 

SAC de criança nos 27 Estados, de implantar projetos nos 

municípios mais pobres dos Estados que ficaram de fora do Projeto 

Alvorada e de, ainda, premiar os Estados que mais avançaram na 

Agenda Social. Isso em relação ao Creche Manutenção. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Quanto aos 34% para os 

27 Estados, o Estado definirá a aplicação? 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Não. Há uma tabela atrás. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Para a distribuição dos 34%, 

usaríamos o mesmo percentual já definido pelo Conselho para 2000. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Está na terceira página, 

sobre a qual falarei em breve. 
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No API, em 2000, tivemos R$27.755.000,00 (vinte e sete 

milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil reais), um acréscimo 

de R$1.578.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil 

reais) para 2001, totalizando R$29.333.000,00 (vinte e nove 

milhões, trezentos e trinta e três reais). Na divisão, 

destinaríamos 34% para os 27 Estados da Federação; 33% para os 

Estados que estão fora do Alvorada, para também implantarem 

projetos voltados aos idosos nos municípios mais pobres; e 33% 

como prêmio e plus para os Estados que mais avançaram na Agenda 

Social. 

No PPD, em 2000, tivemos R$66.203.000,00 (sessenta e 

seis milhões, duzentos e três mil reais), um acréscimo de 

R$3.287.000,00 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil reais) 

para 2001, totalizando R$69.491.000,00 (sessenta e nove milhões, 

quatrocentos e noventa e um mil reais). A proposta de divisão 

seria a mesma: 34% divididos nos 27 Estados, R$1.117.000,00 (um 

milhão, cento e dezessete mil reais); 33% para os Estados que 

estão fora do Alvorada, acatando a proposta do Fonseas e dos 

próprios Estados; e 33% destinados ao prêmio da Agenda Social. 

Na terceira folha, está a distribuição para os 27 

Estados: o critério de partilha. A participação dos Estados é a 

votada pelo Conselho, como sinalizou a Dra. Wanda, o que daria a 

destinação do recurso em PCM, API e PPD e os valores lá embaixo. 

Estamos respeitando o critério de partilha votado pelo Conselho. 

Essa foi a proposta elaborada pela Secretaria, 

acreditando que daria conta de três questões específicas: trabalho 

com família para os municípios realmente mais pobres deste País; 
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aumento no SAC efetivo dos 27 Estados; e atenção especial, 

acatando orientação do Fonseas, aos 11 Estados que não estão 

diretamente envolvidos com o Projeto Alvorada. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Tenho apenas alguns 

esclarecimentos a fazer. 

Quando se fala em 34% para 27 Estados, pegou-se o 

recurso referente à criança, ao idoso e ao portador de deficiência 

e se usou o percentual do ano passado. Quer dizer, o mesmo 

percentual do ano passado foi usado para dividir a parte dos 27 

Estados. 

O Projeto Alvorada já foi dividido? 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Já foi dividido obedecendo 

aos mesmos critérios. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – O Alvorada também foi dividido 

pelo percentual. Seria como uma regra de três: por exemplo, entre 

os Estados que estão fora do Alvorada ou que só têm um município 

no projeto, o Estado “X” tem 8%, o Estado “Y” tem 10% e o Estado 

“Z” tem 2%. Tenho, então, um total de 20%. Vinte por cento está 

para 100%, assim como o percentual 8 está para “X”. Jogou-se o 

mesmo percentual, mas no universo menor desses Estados. Ou seja: o 

mesmo percentual do ano passado foi utilizado para se calcular a 

distribuição dos Estados que não constavam do Alvorada. A base de 

cálculo é sempre o percentual de 2000. O único ponto que não foi 

distribuído aqui foi o plus, porque ele vai depender do que 
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decidirmos sobre a Agenda Social. Então, não se sabem a priori 

quais os Estados teriam direito a esse recurso por conta da 

proposta da sua agenda social. 

O da família foi distribuído? 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Foram distribuídos R$10 mil 

por município, acatando a portaria. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Então, ele já aparece distribuído 

nessa coluna? 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Sim. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Foram distribuídos R$10 mil para 

cada município. Foi algo complicado de se fazer. Se o Conselho 

achar melhor, pode se fazer um cálculo matemático para não ser o 

mesmo valor para cada um. No entanto, a priori, trabalhou-se com 

R$10 mil para cada uma das cidades. O esquema não varia muito – a 

não ser de pessoal – quanto a material didático etc., se são 

atendidas 100 ou 120 famílias. Há um preço de instalação da medida 

socioeducativa ou do programa. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Isso não é para instalação. É para 

manutenção? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Para manutenção. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Tenho uma série de dúvidas. 

Foi divulgado que o acréscimo se destina ao aumento 

das metas do SAC. Na discussão, um dos motivos de eu ter votado 

favoravelmente ao orçamento foi o aumento das metas das creches, 

das pessoas portadoras de deficiência e do idoso, que já estão 

congeladas há muito tempo. Essas metas não seriam mais ampliadas, 

porque, no lugar de serem ampliadas, seriam aplicadas em outro 

projeto. Estou certa? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Não. É para aumento de meta do 

SAC. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Os 20% continuam como 

aumento de meta? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Sim. Estamos falando de 

distribuição desses recursos. Onde cair esse recurso será para 

aumento de meta, ou nos serviços já existentes ou em novas 

modalidades, que a portaria já definiu. Estamos discutindo como se 

distribui o recurso. O recurso de 0 a 6 anos vai para 0 a 6 anos 

ou para uma modalidade prevista no 0 a 6 anos que era atendimento 

à família. Se for para idoso, irá para as modalidades do idoso e 

assim por diante. Não são novos programas. Discute-se a alocação 

desses recursos. 
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MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Quanto aos 11 Estados, não 

estava lá nem li a Carta do Fonseas. Para mim, fica difícil me 

posicionar. Anteriormente, havia critérios rígidos de IDH. O 

Paraná, por exemplo, vai aumentar. Não é pelo fato de eu ser 

Conselheira do Conselho do Paraná que quero que vá dinheiro para 

lá, se, dentro dos critérios, apenas para se dizer que todos os 

Estados estão sendo cobertos pelo IDH, enviam recursos para lá. 

Vocês teriam de explicar melhor por que foi pedido 

isso no Fonseas e quais os critérios. Os critérios mudaram a 

partir da discussão no Fonseas ou vai dinheiro para o IDH? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Há quatro Estados efetivamente 

fora do Alvorada: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul e Distrito Federal. Como o Alvorada terá um plus de recurso 

para o combate ao trabalho infantil  etc., haveria um recurso para 

os quatro Estados que não entraram no Alvorada porque esses não 

terão o acréscimo de recurso. Isso foi votado no Fonseas. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Baseado em quê? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Os 23 Estados do Alvorada vão 

receber recursos da ordem de R$13,2 bilhões, não só para os 

programas da área social, como também para os programas de 

educação, saúde  etc. Os programas que não têm esses recursos 

poderiam ter um acréscimo de recurso da área de assistência porque 

não contam com os recursos do Alvorada: são os “barrados na 
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Disneylândia”. A idéia do Fonseas era de que esses Estados 

mereceriam uma ajuda já que não vão receber um centavo do 

Alvorada, que vai para os outros 23 Estados. No entanto, olhando a 

lista dos Estados que estão no Alvorada, vê-se, por exemplo, o Rio 

Grande do Sul, que não está por causa de um único município que 

foi incluído. Na verdade, o Estado não foi incluído por causa de 

um em mais de duzentos municípios. No Paraná, são dois ou três 

municípios de todo o conjunto. Esses Estados praticamente não 

entraram no Alvorada. É tão exígua a participação deles, que eles 

poderiam ser comparados ao Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul e Distrito Federal, que efetivamente não entraram. 

A proposta apresentada é que, além dos quatro, 

incluíssemos mais sete que praticamente não entram – quatro 

Estados não entram mesmo e mais sete que entraram por causa de um 

pequeno município ou uma pequena região. Concretamente, o peso do 

Estado não entrou. Esse não é o caso, por exemplo, de Minas 

Gerais, que entra com 276 municípios, com recursos substantivos do 

Alvorada. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Quais são os 

sete Estados? 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Amapá, com apenas um 

município no Alvorada; Goiás, dois ou três municípios; Mato 

Grosso, um município; Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e 

São Paulo. 
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WANDA ENGEL ADUAN – Não temos os dados de quantos 

municípios há nesses Estados, mas o pressuposto é que haveria 

muito pouco em relação ao número de municípios do Estado. Não é o 

caso do Amazonas, Minas Gerais etc. A idéia é: ou trabalhamos com 

os quatro, que efetivamente não entraram, ou incluímos os outros 

Estados que entram de forma acanhada e exígua no Projeto Alvorada, 

com somente um, dois ou três municípios. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Deveríamos ter a 

Carta do Fórum de Secretariado. Não a temos porque o Secretário 

Azim nos comunicou que não viria à reunião. Porém, chegou agora o 

Secretário Tarcísio, que pode relatar ao Conselho o que aconteceu 

naquela oportunidade. Antes que comecem a pairar as dúvidas, 

deixemos que ele relate o que aconteceu em Fortaleza e qual a 

idéia tirada pelos 27 Secretários Estaduais. 

Deixo claro a V.Sas. que o fato de os quatro Estados 

terem ficado de fora não é novidade para ninguém. Venho discutindo 

isso há um ano, pedindo o apoio de V.Sas., para que o Mato Grosso 

do Sul, Rio de Janeiro e os outros dois Estados que ficaram de 

fora tivessem algum ganho com a elevação orçamentária que virá. 

O Fonseas deliberou que esses quatro Estados fossem 

incluídos de alguma forma. O que está acontecendo agora? O fórum 

legítimo para essa discussão é o Conselho Nacional. A SEAS está 

trazendo a sugestão de inclusão dos quatro. No levantamento 

técnico feito pela SEAS, notou-se que existe mais sete Estados que 

só têm um município no Alvorada. Ou seja, o Estado do nobre 

Secretário Tarcísio não pode deixar de entrar no que os quatro vão 
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ganhar porque ele é atendido com um município no Alvorada. Essa 

não é uma invenção da SEAS, não é invenção da Secretária Wanda ou 

do Secretário Marcelo. Essa foi uma solicitação minha, com o apoio 

dos 27 Estados presentes no Fonseas. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Como o Fonseas fez a proposta 

dos quatro Estados a partir da indicação do Dr. Marco Aurélio, e a 

Secretaria percebeu, de ontem para hoje, que esses outros sete 

Estados tinham uma presença muito pequena, não fizemos ainda os 

cálculos do percentual dos municípios – 4%, 11% ou 5% dos 

municípios –, aguardando orientação do Conselho. 

Os quatro Estados são os já citados pela Secretária 

Wanda, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso do Sul, podendo chegar a onze, se observarmos que os sete 

Estados restantes também têm pouca participação. Estou falando do 

recurso separado para os Estados fora do Alvorada. Pode chegar a 

11 Estados, se acatarmos a orientação de que os Estados com menos 

de 10% dos municípios envolvidos poderiam estar presentes nesse 

recurso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Passo a palavra 

ao Secretário Tarcísio para que relate como a matéria foi 

discutida em Fortaleza. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN – Bom-dia. Desculpem-me o atraso. 

A proposta da reunião dos Secretários Estaduais de 

Assistência Social, realizada em Fortaleza, é lavrada nos 
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seguintes termos: os quatro Estados não contemplados pelo Projeto 

Alvorada sejam beneficiados com recursos adicionais em programas 

de combate à pobreza estabelecidos em suas agendas sociais. E, 

basicamente, a referência dos recursos são os recursos resultantes 

do plus que não estariam contemplados nos recursos ordinários e 

tradicionais do Serviço de Ação Continuada. 

A SEAS tem razão ao mostrar sensibilidade, caso 

contrário o patamar mínimo ou máximo seria estabelecido pelos 

R$180 mil que viriam para o Rio Grande do Sul, que tem um 

município. A SEAS tem razão em considerar isso. 

A tentativa é que esses Estados possam contar com um 

instrumento a ser direcionado de acordo com suas agendas sociais, 

no combate às situações de pobreza em regiões ou situações bem 

localizadas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Muito obrigado, 

Conselheiro Tarcísio. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Agora, ele me esclareceu. 

Eu não conhecia a carta. Depois, eu gostaria de saber  que Estados 

e o número de municípios. 

Minha última questão – que já levantei na reunião 

passada e em que tenho grande dificuldade – diz respeito à entrega 

de prêmio aos Estados que desenvolveram melhor sua Agenda Social. 

Eu gostaria de saber da Secretária quais foram esses Estados. 

Estamos fortalecendo o seguinte: determinados Estados, que têm 

condições de desenvolver trabalhos, continuem desenvolvendo e 
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recebendo mais recursos, desfavorecendo os que têm mais 

dificuldades e menos condições. Esse recurso até poderia entrar no 

conjunto das questões da família, do SAC, dos 11 Estados e poderia 

ser entregue uma placa de homenagem aos Estados. (Risos.) Parece 

engraçado mesmo! Mas essa seria uma demonstração. Houve a idéia de 

que eles poderiam ganhar mais. Houve uma correria com relação a 

isso. No entanto, na situação que o País está vivendo hoje e que a 

maioria dos Estados estão vivendo, não sei quais são os Estados 

que desenvolveram melhor a Agenda Social, mas, com certeza, são 

aqueles que tinham mais condições. Portanto, continuaremos a criar 

a pirâmide, Estados que vão ganhando mais e Estados que vão 

ganhando menos, onde a pobreza, provavelmente, estará. Sou a favor 

da assistência social universalizada, mas de forma heterogênea e 

não homogênea. Não sei se fui clara. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Absolutamente clara. E eu também 

gostaria de ser absolutamente clara. 

A Conselheira Fátima sabe que a Secretaria se esforçou 

o mais que pôde pela mudança de critérios justamente por conta da 

premissa de que as áreas mais pobres precisam mais. Partindo dessa 

assertiva, vim ao Conselho numa determinada reunião e apresentei a 

proposta da Agenda Social, antes de visitar todos os Estados. A 

proposta era um pacote que visava à concentração de esforços em 

determinados indicadores e um processo de avaliação em que 

possamos não só oferecer recursos para os mais pobres, como também 

para os que têm melhor gestão dos recursos. Isso foi aprovado no 

pacote e foi levado a todos os Estados. Afirmei isso em todos os 
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Estados, respaldada no que trouxe ao Conselho. Estamos gastando 

recursos públicos não baratos para o acompanhamento desse 

processo. Há uma agência que está visitando todos os Estados, para 

verificar o quanto avançaram. Esse pacote tem que ser honrado. Não 

podemos voltar atrás em determinadas decisões. Estão sendo 

previstos para isso 33% do acréscimo, recursos bastante exíguos. 

Não sei quais são os Estados porque a avaliação continua e só 

saberemos isso em fevereiro. 

Há uma boa nova – conversei hoje com a Marlete: por 

exemplo, o Estado do Piauí avançou muito na sua agenda, colocou 

recursos do Estado, conseguiu envolver a universidade etc. Podemos 

ter boas surpresas de que Estados mais pobres tiveram efetivamente 

competência e compromisso para articular, integrar e mobilizar 

recursos. 

Como ainda não temos resultado, seria extremamente 

saudável, verificando os avanços, incentivarmos a boa governança, 

o bom desempenho e a competência. Os dados mostram que, 

necessariamente, não são os Estados mais ricos que mais fazem. São 

Paulo, por exemplo, sequer fez agenda. Alguns Estados mais pobres 

colocaram mais energia, mais força e mais compromisso em suas 

agendas. Podemos ter resultados inesperados. 

Eu gostaria muito que o Conselho não fizesse a 

Secretaria voltar atrás com relação a isso porque há todo um 

processo. Comprometemo-nos com isso. Seria bastante desagradável 

dizermos que houve mudanças. Eu gostaria que isso fosse levado em 

consideração, até porque não estamos usando 100% dos recursos para 

isso, estamos usando 33%. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Secretária Wanda, com o 

plus conseguido no Orçamento, você fez tanto com pouco. 

Parabenizo-a por isso. A política de assistência cresce muito com 

essa proposição. Você conseguiu dar uma amplitude de efeito muito 

grande, como falou no início, nas propostas de divisão. Parabéns! 

Existem dúvidas e discussões quanto à questão, mas a proposta 

avança, sim. 

Não temos perspectiva alguma de aumento de per capita. 

Não sei se ainda há possibilidade de trabalharmos esse ponto. A 

partir de abril, se Deus quiser, o salário mínimo será R$180,00, e 

sabemos o quanto isso provocará impacto na qualidade dos programas 

e serviços. Não sei se ainda existem margens para trabalharmos na 

perspectiva de melhoria e adição do financiamento dos programas já 

em andamento. Vou completar minha pergunta. Temos de pensar 

juntamente. Não tem jeito?! (Risos.) Haverá uma demanda específica 

frente à Secretaria nesse sentido. Com o impacto de um salário 

mínimo de R$180,00, haverá um processo de fragilidade dos serviços 

hoje existentes. 

Eu gostaria de abordar outra questão. É positivo 

quando se dá o prêmio baseado no SAC. Podia-se premiar com outros 

programas. A Anna Peliano fez aqui um questionamento sobre os 

investimentos de recursos da pobreza. Não é jogar dinheiro de 

helicóptero! É jogar dinheiro no programa. É muito positivo quando 
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o prêmio é num plus em programa como esses, porque estimula uma 

política da área. Temos de pensar quando você nos diz que não abre 

mão do prêmio por um compromisso político que tem com os Estados 

em função da agenda. Você está canalizando num programa que sempre 

defendemos. O seu pedido tem que ser fortalecido por nós porque 

você está ampliando coisas que merecem ser ampliadas. 

No que se refere à distribuição dos recursos, eu 

gostaria de fazer uma pergunta operacional porque já estou vendo, 

lá na frente, como isso vai acontecer. Há diversos municípios sem 

nenhum tipo de programas sendo financiados. O programa já existe, 

a comunidade, às vezes, o banca porque não há financiamento por 

parte do Estado, o município investe pouco e a União também não 

tem. Você vai trabalhar essa demanda em cima de planos municipais, 

planos estaduais? É o gestor estadual que vai tomar essa decisão? 

Ou haverá um trabalho conjunto da SEAS, influenciando isso? Qual 

seria o parâmetro? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Todos que já foram gestores uma 

vez na vida sabem o dilema entre quantitativo e qualitativo. 

Vamos começar pelo per capita. Há 13 milhões de 

pessoas em situação de extrema pobreza – extrema pobreza é o 

núcleo duro da pobreza. Nosso universo de atendimento é de cinco 

milhões: 1,2 milhão do Benefício de Prestação Continuada, 2,5 

milhões de outro... Vamos supor que sejam cinco milhões. Temos o 

desafio de estender o atendimento a oito milhões. Sempre 

trabalhamos com a idéia do co-financiamento. Então, na verdade, 
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não estamos falando em per capita de atendimento, mas em 

colaboração do Governo Federal nesse atendimento. 

Estamos sempre perguntando onde está o Estado ou o 

município na questão. Sempre que penso no aumento da participação 

do Governo Federal, usando o plus para isso, não atendemos a mais 

uma alma e temos de atender a mais oito milhões de almas. Não é 

simples! Talvez pudéssemos ter clareza, afinal de contas, de qual 

é o per capita desse serviço, até regionalmente. Quanto ele custa? 

O Governo Federal paga “X” desse serviço, a parte do governo 

estadual é “Y” e a parte do município é “Z”. O município pode 

conseguir isso pegando pão na padaria. É importante que fique 

claro que, na composição desse preço, tanto é do Governo Federal, 

tanto do governo estadual e tanto do governo municipal. Nós 

pagamos, mas pagamos esse percentual. Necessariamente, para cada 

um desses serviços, o governo estadual tem que entrar com “X” e o 

governo municipal tem que entrar com “Y”. Aumentando o divisor, o 

quociente sempre diminui. Posso aumentar o dividendo, mas, se 

também aumento o divisor, não consigo resultado em termos de 

quociente. Esse não é um dilema da Secretaria, mas do Conselho. 

Como o Conselho vai fazer com que haja composição de 

preços, para que consigamos ter uma estratégia de aumentar cada 

vez mais o número de atendimentos? Como lido com essa equação 

matemática e política? Cadê o Estado? Cadê o município? Todos 

querem inventar seus próprios programas para ter seu crédito, e 

essa divisão não é feita. 

Nos Estados Unidos, há programas federais, totalmente 

pagos pelo Governo Federal; programas totalmente pagos pelo Estado 
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e programas totalmente pagos pelo município, mas existe essa 

divisão. Ou trabalhamos com essa divisão – que acho difícil porque 

não estamos começando a história – ou trabalhamos com composição 

de custo. É claro que uma criança em creche não custa R$17,00, 

claramente não custa. Mas essa é a parcela do Governo Federal. São 

20%? Então, são 20%. São 30%? Então, são 30%. Essa composição será 

feita com o governo estadual, governo municipal, com a 

participação dos pais. Não se universaliza creche, mas quem tem o 

privilégio pode. Não é com dinheiro, não! Pode contribuir, indo lá 

ajudar a limpar a creche no final de semana. Os pais estão 

contribuindo com aquele serviço, estão se sentido parte, donos, 

com direito a um serviço de melhor qualidade. Não estou dizendo 

para darem dinheiro. As pessoas podem se perguntar como os pobres 

podem pagar. Pode, entretanto, haver um nível de participação que 

componha custo. Uma família que ajuda a limpar uma creche é um 

custo de um funcionário a menos. 

Precisávamos discutir essa composição e sair com algum 

instrumento com que pudéssemos caminhar. Na medida em que se 

aumenta a contribuição federal, diminui a possibilidade de aumento 

de meta. E será feito um cafuné no Estado e no município para 

retardar, cada vez mais, a entrada deles na composição de custo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Aquela lógica dos níveis 

de classificação ainda impera? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Do portador de deficiência? 
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TÂNIA MARA GARIB – Decidiu-se manter. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Temporariamente. Podemos decidir 

no Conselho que isso não existe, fazendo um adendo à portaria, 

eliminando alguns pontos. 

 

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – É necessário um estudo para 

ver se pode ser eliminado. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Por isso, falei que a 

pergunta era operacional. Quando se estabelece a relação com o 

Estado ou com o município, baseia-se naquela tabela de referência, 

não é? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – É. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Para qual nível, que 

tipo de financiamento. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – A outra pergunta do Eduardo diz 

respeito à alocação. No Estado, há todo aquele esquema da 

Bipartite. Só estamos sugerindo que esses recursos vão para os 

municípios mais pobres, para aqueles que não tenham serviço. 

“Sugere-se”, porque a autonomia está lá. Não é que o dinheiro vai 

ser passado, mas a definição da alocação de recursos nos 

municípios do plus é uma atribuição da Comissão Bipartite e do 

Conselho Estadual, que têm autonomia para isso. Depois da 
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definição, passa-se diretamente o dinheiro. Essa é uma função da 

Bipartite. Damos indicativos, mas eles resolvem. 

Proponho que tenhamos uma linha de trabalho de 

definição de per capitas regionais. Quanto custam serviços 

financiados pelo Fundo Nacional de Assistência Social? Poderíamos 

fazer um estudo no orçamento para sabermos, no que houver de 

aumento do orçamento de 2001 para 2002, se é possível aumentar 

algo na participação do Governo Federal e como estabeleceríamos a 

participação do Estado e do município. Não estou fechada ao 

aumento da participação federal, mas há todas essas questões. 

Poderíamos, para 2002, fazer um estudo de composição – o que é 

possível com o aumento de orçamento de 2002 – e fazer uma 

tentativa de estratégia de como amarrar a participação dos Estados 

e dos municípios. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Há tantos pontos a serem discutidos 

sobre esse assunto, que, neste primeiro momento, aqui e agora, 

temos de sinalizar à SEAS uma conduta. Porém, temos de nos 

debruçar nas pequenas coisas que farão as grandes e que são muito 

importantes para tomarmos decisões. Tenho tanto para falar, que 

não sei se vou lembrar tudo. 

Vou falar sobre o último ponto, o per capita, que 

temos de decidir. Infelizmente, não lembramos a história, e 

precisamos lembrá-la. Acabamos de passar por todo um processo com 
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relação às modalidades, até chegarmos a um consenso, a um bom 

senso do que deveria ser feito. Houve uma grande cedência da SEAS 

quanto àquilo que, no fundo, no fundo, se fosse um governo 

autoritário, não aceitaria, e imporia. Houve discussão e oficinas. 

Chegou-se ao consenso de deixar as modalidades antigas e incluir 

as novas modalidades. Imaginamos que os Estados e municípios que 

terão mais recursos, a partir do plus, usarão para as novas 

modalidades não exclusivas naquelas. Entretanto, aquelas estão com 

o per capita defasado da União. Já estamos há quatro ou cinco anos 

com o mesmo discurso: é pouco, mas o Estado não coloca tanto e o 

município também não coloca mais.  

Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma sugestão. 

Confesso que não concordo muito – não sou contra –, mas a Agenda 

Social, da forma que foi construída no País, sem a participação de 

todos, foi construída, na sua maioria, exclusivamente com os 

Estados, precisa avançar mais. Tomara que a pesquisa que está 

sendo realizada nos traga os resultados em fevereiro. Tomara! 

Minha primeira pergunta: está incluído, na pesquisa, 

um indicador que represente o custo, o investimento nessa área 

pelos Estados e municípios? Se esse fosse um ponto de destaque 

para se premiar na Agenda Social, estaríamos contribuindo para a 

ação para o destinatário, para uma organização do ponto de vista 

de gestão, definindo orçamento, que nos clarearia tudo. Como foi 

colocado, trata-se de uma contribuição do Governo Federal. 

Neste País, esquecemos alguns pontos: destinatário da 

Assistência Social não é só SAC. O gestor no município ou no 

Estado não tem liberdade de utilizar o recurso para outro fim – 
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tem de estar dentro das modalidades. Teríamos de ampliar as 

modalidades, fazer uma grande discussão e já começá-la no 

princípio do próximo ano. Se temos de definir instrumentos, 

deveremos definir tudo que temos a construir e colocá-los como 

nossa meta, igual à meta da execução. Vamos cumprir essas etapas. 

Vamos rever seriamente as modalidades, incluindo os outros 

destinatários da assistência; vamos rever os per capitas da 

contribuição no co-financiamento da União, desde que, para isso, 

entre em discussão a contribuição do Estado e do município, que 

pode vir por essa pesquisa. Caso contrário, que se pontue de forma 

separada, fazendo a premiação. 

O co-financiamento é mais importante de ser premiado 

neste momento do que a própria Agenda Social – desculpem-me –, mas 

ou endireitamos isso ou não endireitamos. Se a participação é de 

todos, temos de ter um componente que nos dê a fidelidade dessa 

informação. Enquanto não houver isso, não podemos discutir o 

aumento de per capita. Essa é a minha posição. 

Todos devemos nos empenhar para descobrir isso 

corretamente. Foi feito um ensaio na habilitação dos Estados, pela 

Comissão Tripartite, que elaborou um documento que foi trazido 

pelo ex-Secretário Álvaro. Quando se soma tudo aquilo, foi um 

ensaio. Somou dinheiro da criança, de fundo, da assistência geral 

que todas as políticas públicas colocam em seus orçamentos. 

Precisamos, então, nos aproximar da verdade. 

Proponho que a SEAS, juntamente com o CNAS, cumpra 

essa etapa no ano de 2001. Vamos colocar prazos para nós. Nós 

vamos nos desdobrar para descobrir neste País quanto é o co-
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financiamento da forma que foi colocado, seja uma ajuda de um ou 

de outro. 

A distribuição, pela primeira vez, vem fazer uma 

distribuição democrática de um adicional. Ela é tão mais 

democrática do que as falhas do critério do partilha em que 

utilizaram aumento para 13 ou 14 Estados, e ainda não temos 

nenhuma resposta para afirmar que esses Estados melhoraram seu 

atendimento, que o resultado do Estado mudou, assim como o impacto 

na população e na miséria. Não temos essa resposta. Para nossa 

tristeza, como disse a Anna, é o que acontece também com as ações 

sociais no mundo empresarial: ninguém avalia resultado. 

Este deveria ser nosso segundo ponto de honra: ter uma 

avaliação de resultado nessas questões, principalmente. Isso 

consta das Resoluções nºs 339 e 220, respectivamente aqui 

aprovadas para 2000 e 2001. Nas duas resoluções, está a definição: 

gostaríamos de ter uma avaliação nos Estados que tiveram o 

adicional e o que aconteceu. Os municípios daquele Estado que não 

recebiam recurso federal algum passaram a receber? Esse já é um 

indicador extremamente positivo. 

Houve uma consideração: sairíamos de 3.000, 3.100 para 

3.500, 3.800. Nós não somos democráticos na distribuição desses 

recursos por culpa da União, não! É culpa dos próprios Estados e 

municípios na distribuição dos recursos para todos os municípios. 

Esse é um ponto que também deveria ser avaliado na agenda. O 

Estado se preocupou em distribuir seus recursos federais para 

todos os seus municípios? Esse item deveria merecer um ponto 

positivo. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se 
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a União não pode definir pelo Estado, ela pode, de outras formas, 

identificar se a democracia e o necessário estão sendo cumpridos. 

Não podemos mais continuar discursando sobre esses 

dois pontos. Temos de agir. Temos de trazer para o Conselho 

Nacional – por meio das comissões que a senhora está propondo, com 

a participação do CNAS – respostas para essas duas questões. 

Assim, podemos pensar em ampliação de per capita, em alteração das 

modalidades, fazendo toda essa discussão. Será extremamente 

positivo. 

Fez-se justiça para os Estados que não estão 

contemplados pelo Projeto Alvorada, que, por uma felicidade, têm 

um IDH superior, mas têm bolsões de pobreza. 

Trago uma manifestação que nos foi feita na 

capacitação de São Paulo e que também foi lembrada na reunião do 

Fonseas: querem que a SEAS manifeste o que ela poderia fazer − é 

óbvio, com a aprovação do Conselho − para as regiões 

metropolitanas. 

No Plano de Segurança, não é dada visibilidade ao que 

será feito para regiões tão distintas, grandes áreas. O Projeto 

Alvorada responde pelos pequenos municípios com IDH menor, embora 

seja por microrregião. Há, no entanto, grandes metrópoles que têm 

problemas mascarados. Por exemplo, em São Paulo, há seis milhões 

de crianças no ensino fundamental. O número é tão grande, que fica 

até difícil uma discussão. Nessa semana, São Paulo tomou a decisão 

de implantar radicalmente – pelo menos, as matrículas estão sendo 

feitas dessa forma – o meio período em creche de 0 a 3 anos e em 

pré-escola de 4 a 6 anos. Imaginem o problema social que isso 
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causará às famílias de São Paulo. Espero que a nova Prefeita 

reveja essa posição. Estou falando de uma notícia de jornal. Isso 

é extremamente preocupante para nós. Temos de trazer isso para 

discussão no CNAS. A SEAS, na condição de detentora do atendimento 

de 0 a 6 anos, não pode abandonar essa discussão. 

Num próximo momento em que haja adicional, sugiro que 

pensemos num percentual para as regiões metropolitanas, com essas 

situações especiais. De fora, quero ver bem claramente esse 

percentual distribuído pelos 11 municípios, jogando 100% para 

1.743. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Chegou a lista com os Estados 

e seus municípios. Estamos trabalhando com quatro Estados. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Mas vocês estão trazendo mais sete. 

 

MARCELO GARCIA VARGENS – Colocamos agora sete Estados. 

Por exemplo, o Rio Grande do Sul só tem um município... 

 

TÂNIA MARA GARIB – Vocês não acham que, nesses que têm 

um município, o critério deveria ser um pouco diferenciado do que 

para aquele que não tem nenhum? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Não é possível, 

Tânia. Não vamos entrar nessa discussão de mérito porque teremos 

de nomear relator etc. Essa proposta já foi pactuada. Se o Rio 

Grande do Sul tem um município e nós não temos nenhum, você quer 
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que diminua um deles? Não! Nesse caso, vamos entrar na 

transferência de pobreza. Por favor! 

 

TÂNIA MARA GARIB – Eu gostaria das respostas da Wanda 

às minhas perguntas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra a 

Secretária Wanda. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Considero que temos mesmo um dever 

de casa a fazer, que terá de ser feito com resultados, no ano que 

vem, indicando até tarefas para serem cumpridas no mês dado. 

Deveríamos até desenhar um plano estratégico. 

Eu gostaria de falar sobre uma proposta que não foi 

colocada e que nem tem a ver com o que disse a Tânia. O “a mais” 

terá de ir às Comissões Bipartites e elas decidirão para que 

municípios vai o adicional e os municípios decidirão para que 

serviços vai. Temos o resultado da Bus Allen. Na avaliação das 

agendas, consta quanto o Estado colocou e como conseguiu mobilizar 

municípios. Há toda uma questão de processo, para aperfeiçoarmos a 

agenda. O fato é que não teremos, agora, dados para pagar o mês de 

janeiro de 2001 de acordo com o plus. 

Proponho que estipulemos o prazo de até 15 de 

fevereiro para os Estados e municípios apresentarem seu plano de 

utilização do plus, como vão usá-lo, em que municípios e em que 

serviços. Pagaríamos o mês de janeiro e fevereiro nos valores do 

ano passado e distribuiríamos o plus em dez parcelas a partir de 
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março. Ou seja, as novas modalidades e os novos municípios seriam 

implantados a partir de março. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Você tem certeza de que, em 15 de 

fevereiro, estará com a avaliação da agenda? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Quem não estiver fica com os 

valores do ano anterior. Estou falando da distribuição desse 

dinheiro todo, o que vai para os 27 Estados etc. Não teremos os 

dados de como utilizar todo o plus no dia 1º de janeiro. E, no dia 

1º de janeiro, já temos de passar uma parcela para os Estados e 

municípios. Então, passaríamos a mesma parcela de 2000 e 

esperaríamos os dados até o dia 15 de fevereiro. Dividiríamos o 

plus em dez parcelas de março a dezembro. Quem não enviasse plano 

de utilização ficaria com os recursos anteriores, e veríamos o que 

fazer com o plus. Não podemos ficar esperando o mês de junho para 

o Estado dizer para onde vai o recurso. Haveria uma deadline até o 

dia 15 de fevereiro. Como os municípios estão chegando agora e 

muitos mudaram, não podemos estipular 30 de janeiro. Então, 

estipularíamos o prazo de 15 de fevereiro e o restante seria 

repassado em dez prestações. Concordam? 

Quanto ao atendimento de 0 a 6 anos, a Lei de 

Diretrizes e Bases diz que todo atendimento educacional de 0 a 6 

anos é educação infantil e será normatizado pela Secretaria de 

Educação. A Secretaria de Educação estabelecerá normas, 

diretrizes, supervisão  etc. No entanto, qualquer mortal pode ter 

sua rede de atendimento, até de assistência – a igreja pode ter 
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sua rede de atendimento –, desde que as diretrizes estejam de 

acordo com as diretrizes da educação. Isso é lido em todo Brasil 

como: todo atendimento de 0 a 6 anos tem que ser gerido, 

gerenciado por educação e estão passando a rede de assistência 

para a educação. 

Já fizemos cartilha e já falamos isto dez vezes: a 

rede de assistência tem a função de combate à pobreza. Ela é 

destinada às crianças mais vulneráveis, mais pobres, desnutridas, 

porque ela tem a função de atacar os fatores que diminuem a 

potencialidade da criança na fase de 0 a 6 anos, para ser 

incluído, deixar de ser pobre  etc., etc. Pensa-se que a pessoa 

nasce aos 7 anos e que com bolsa-escola se resolve o problema de 

pobreza, como se, aos 7 anos, a pessoa não estivesse tão 

prejudicada, que não adianta dar bolsa-escola. As ligações 

neurológicas, dentríticas e outras já estão afetadas. 

A rede de assistência tem de ser de horário integral 

porque a família precisa gerar recursos; tem que ser focalizada no 

mais pobre; tem que ser um instrumento de combate à pobreza e à 

exclusão, que é missão da Assistência Social. Se a educação 

apresenta nesses moldes, ótimo; se não, ela pode e deve ser 

gerenciada pela Secretaria de Assistência Social com uma atenção 

especial às crianças mais carentes. 

Já passaram dinheiro da Assistência Social para a 

educação?  Não pode! O dinheiro da educação é da educação, e o da 

assistência é da assistência. A assistência pode ter sua rede de 

creche como instrumento de combate à pobreza e à exclusão. 

Precisamos continuar a falar muito sobre isso e vedar as 
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tentativas de se retirarem recursos do Fundo de Assistência Social 

e colocá-los no Fundo de Educação, que tem outra proposta. 

Como andamos muito pelo Brasil, eu gostaria que esse 

fosse o discurso, porque ele foi acordado com o Ministério da 

Educação. Há uma cartilha que diz isso, mas as pessoas continuam 

com a idéia simplista de que, como é educação infantil, 

necessariamente a rede de creche tem de passar para a gestão de 

educação. Numa cidade como o Rio de Janeiro, isso é a morte. As 

creches naquele Estado são dentro da favela. Educação só trabalha 

com gestão direta. Faz-se concurso para ser educador de uma creche 

localizada numa favela perigosíssima, como Vila Antares, e é 

aprovada uma aluna da PUC do Rio de Janeiro ou uma menina da Zona 

Sul. Ou ela não vai entrar naquela creche ou vai entrar num dia e 

não volta no dia seguinte, ou não sai. A gestão da assistência 

permite uma rede conveniada que faz com que a educadora seja 

selecionada na própria comunidade e que as creches funcionem. É 

outra lógica, outra jogada, outra finalidade. 

Pelo amor de Deus, vamos expandir esse discurso por 

aí, senão acontecem as aberrações que estão acontecendo. Muitos 

municípios estão passando os recursos da assistência de 0 a 6 anos 

para a educação. Não pode! Esse recurso é definido para combate à 

pobreza e à exclusão. Há um sujeito definido: pessoas com renda 

familiar até tanto. Isso pode prejudicar muito o atendimento. O 

Conselho deve sair dizendo isso por aí. Em São Paulo, acontece o 

mesmo. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra o 

Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Boa-tarde, Secretária. 

Fico triste porque, toda vez em que discutimos partilha e 

financiamento, os problemas são muitos e os recursos são poucos. 

Cada vez, vou enxergando menos (risos).  

Há outro ponto: os recursos da assistência são sempre 

os do Governo Federal. Secretário Estadual de Assistência Social – 

desculpe-me o representante do Fonseas – e Secretário Municipal de 

Assistência Social – desculpe-me minha colega Tânia Garib – são 

simplesmente gerentes de recursos do Governo Federal. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Não é verdade! 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Quero o seguinte: sempre 

debatemos a contrapartida. Estão aqui três representantes de 

entidades conveniadas ao SAC – Deputado Eduardo Barbosa, da APAE; 

Regina, da Febiex e eu, de uma parte de cegos. Pergunto a eles: 

qual recurso suas entidades recebem mensalmente de secretários de 

Estado para promoção social do portador de deficiência como per 

capita? 

Quanto ao SAC, até hoje não conheço qual Estado dá 

contrapartida. Falo do Governo porque a comunidade dá. É a 

comunidade. Não é o Governo. Temos de começar a definir. Temos as 

instâncias. Quando os 27 Secretários Estaduais estiverem reunidos, 

têm que começar a definir qual será a contrapartida dos Estados na 
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questão do SAC. Qual é o secretário que dá essa contrapartida? Os 

municípios têm que começar a definir isso, para que a entidade 

pare de fazer almoço comunitário, jantar comunitário, vender rifa 

etc. 

Quanto ao prêmio para a Agenda Social, concordo que 

vise a que o gestor procure executar melhor a política de 

assistência social. Entretanto, discordo da senhora quanto aos 

programas executados do SAC. Por quê? Porque a maioria dos 

recursos do SAC são executados por organizações não-

governamentais. É difícil para as organizações não-governamentais 

ficarem à mercê do sucesso da gestão de um secretário de Estado ou 

de um secretário municipal, e elas serem punidas. 

Defendo que, para os recursos do SAC, têm que ser 

usados os critérios propostos por este Conselho na sua 

universalização. Não conheço escola nenhuma do Poder Público para 

deficiente mental. Quem faz isso são as organizações não-

governamentais. Os institutos de cegos trabalham com a educação. 

Quem faz a promoção social dos cegos são as organizações de cegos 

e assim por diante. Se ficarmos à mercê do sucesso do gestor 

estadual ou municipal para termos aumento de per capita, tanto na 

ampliação como no valor, vai ser  muito difícil para nós. Pode 

haver um Estado cuja rede tenha um trabalho excelente, mas cujo 

secretário estadual não conheça nada de assistência e nada faça. 

Nesse caso, as organizações não-governamentais são punidas. 

Peço ao representante do Fonseas que, na próxima 

pauta, discuta a contrapartida, para que o secretário estadual 

fale quanto o Estado que, por exemplo, tem convênio com a APAE 
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repassa para a APAE, para a Pestalozzi, por mês, de per capita. É 

isso o que eu quero. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Como o Carlos citou as 

APAEs, informo a todos que há 2.000 APAEs no Brasil e apenas 40% 

ainda são conveniadas com esse recurso. Tem-se ainda a ilusão de 

que todas as APAEs recebem. Sessenta por cento das nossas APAEs 

brasileiras não recebem nenhum recurso desses programas. Tem-se 

essa ilusão porque tudo da APAE é em volume: 40% de 2.000 são 800 

APAEs, que são conveniadas. Parece que é um grande número, mas ela 

tem bem mais que isso. Forneci esse dado porque pensam que sempre 

estamos “puxando sardinha” para os que já têm. Sessenta por cento 

não têm. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Carlos Ajur, o plus não vai para o 

Governo do Estado, mas para o próprio fundo que será repassado 

para a rede de serviço etc. E não terá menos. Trata-se de um 

pequeno plus de 33%. Pelo amor de Deus, me deixem dar esse plus! 

(Risos.) 

 

(Assume a Presidência o Conselheiro Brito.) 

 

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

Conselheiro Tarcísio. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN – Estamos discutindo um problema 

de cobertor curto. Eu gostaria de trazer minha experiência. 
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Os Estados têm uma participação muito pequena no 

financiamento da assistência social, assim como a União. A 

participação proporcional dos recursos da União no orçamento 

federal é pequena. Os municípios também têm uma participação 

pequena proporcionalmente aos seus orçamentos. Todas as esferas 

federadas financiam pouco a assistência social. 

O problema fundamental é um plano de construção 

social. No Rio Grande do Sul, há um orçamento participativo. Temos 

lutado muito dentro desse orçamento participativo, e a assistência 

social fica em 13º lugar ou 14º lugar como prioridade definida 

pela população. 

Portanto, é estranho que a variedade de organizações 

na área da assistência social não faça representar seu peso nas 

assembléias. Há assembléias até em bairros paupérrimos, onde a 

prioridade não é a assistência social, não é um programa de renda 

mínima, creche ou extraclasse. Há outras prioridades, às vezes, 

até uma estrada, dependendo de quem faz a maior mobilização. 

Estamos falando de um problema de construção social, 

de recursos muito insuficientes para as políticas sociais. 

Portanto, não se trata propriamente de este ou aquele fazer um 

esforço. Os Estados têm participação no financiamento da 

assistência social, não necessariamente nos mesmos programas 

financiados pela União, mas têm participação. As estratégias dos 

Estados são definidas pelo seu conselho, pelas suas comissões, 

enfim, pelos seus programas. 

Há muitas questões do SAC que precisamos, de fato, 

enfrentar, como o problema da continuidade do financiamento de 
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ações nitidamente da área da saúde por meio dos recursos do SAC, 

especialmente no caso dos programas das APAEs, programas de 

reabilitação. Ora, a saúde tem uma participação infinitamente 

superior no orçamento dos Estados, dos municípios e da União. Esse 

tem de ser um compromisso assumido pela saúde, o que vai permitir 

a extensão do atendimento da cobertura social para outros setores. 

Dra. Wanda, como cheguei um pouco tarde, não ouvi toda 

sua explanação. Quanto ao critério de partilha, quando o Fonseas 

discutiu esse assunto, estávamos com a idéia de que isso pudesse 

ter uma maior flexibilidade de utilização na medida em que foi 

sugerido que fosse vinculado à Agenda Social. No critério de 

partilha, esses recursos aparecem vinculados ao SAC, ao programa 

de creche, ao programa de idosos e portadores de deficiência. Nada 

contra! A única questão é: isso estabelece critério de 

continuidade também? 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Com certeza. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN – Estabelece um novo piso. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Sim. Um novo patamar, tanto que é 

ação continuada. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN – Isso é muito importante porque 

financiaríamos somente 2001. Ficando claro, não tenho nada contra! 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Para concluirmos 

esse bloco, passo a palavra ao Conselheiro Presidente, Marco 

Aurélio. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Em primeiro lugar, deixo 

claro ao Conselheiro Tarcísio meu agradecimento aos 23 Estados 

que, na reunião do Fonseas, cederam para que os outros quatro 

Estados fossem incluídos. 

O Conselheiro Eduardo Barbosa estava olhando o 

percentual do Mato Grosso e falou: “Coitado! 1,96%. Tanta briga 

por nada!” (Risos.) 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Descontem 50% do que o 

Marco Aurélio diz. Ele me arruma cada problema político! (Risos.) 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Sr. Presidente, eu gostaria 

de colocar uma questão de procedimento. 

Primeiramente, estamos discutindo conjecturas. Só 

podemos deliberar e fazer adendo à Resolução nº 339, depois da 

aprovação do Congresso Nacional. Tem que ficar bem claro para 

todos os Conselheiros que estamos fazendo um pacto de procedimento 

– e não uma deliberação do Conselho Nacional – de que essa só 

poderá vir após a sanção orçamentária e após o envio formal da 

SEAS ao Conselho, a fim de que seja votado o aditivo à Resolução 

nº 339. Temos de ter isso muito claro porque a matéria já deve 

chegar aos Estados e municípios. 
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Peço a cada um dos Conselheiros que tentem, da melhor 

forma possível, defender o que foi proposto pela SEAS. Depois de 

aprovado o orçamento e de a SEAS enviar formalmente o aditivo à 

Resolução nº 339 para ser votado – como isso já vai estar em todos 

os Estados –, já vai começar a ser aplicado pelos Estados no que 

vão enviar à SEAS até 15 de fevereiro. Vamos ficar numa situação 

constrangedora se alguém quiser mudá-la. Espero que os 

Conselheiros tenham plena ciência disso, para que, depois, não 

entremos em qualquer nível de discussão. 

A nobre Secretária não falou que os Estados vão enviar 

até 15 de fevereiro? 

 

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

Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Temos que definir uma conduta não 

de aprovação de orçamento, mas de encaminhamento dos critérios. Se 

houver 100, 20 ou 30, para os 100, 20 ou 30 os critérios adotados 

serão esses. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz P. R. L. de Brito) – Isso é 

possível, Conselheiro Marco Aurélio? 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – O nosso critério é o 

estabelecido na Resolução nº 339. Para qualquer atitude que 

tomarmos, temos de criar, na Resolução nº 339, por meio de 

aditivo, novos percentuais. Se fizermos isso, abriremos uma 
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discussão nacional em cima do nada porque ainda não temos o 

dinheiro. 

A exposição da Secretária Wanda e do Secretário 

Marcelo é baseada em conjecturas que ainda estão no Congresso. O 

Conselho Nacional não pode deliberar sobre isso. 

Por isso, peço a V.Sas. o pacto. Em nosso informativo, 

internamente, podemos até fazer algo. Socorra-me o Presidente 

Gilson, se eu estiver equivocado. Na percepção da Presidência e à 

luz do Regimento Interno do Conselho, não podemos deliberar sobre 

a matéria. Se a maioria absoluta quiser, podemos mudar a Resolução 

nº 339 a qualquer momento, mas não vamos fazê-lo se não temos 

dinheiro. 

Essa era a ponderação que eu tinha a fazer a V.Sa. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Finalizamos essa 

parte com a ponderação do Conselheiro Marco Aurélio. 

Reafirmo, para que conste em ata, o pacto de 

compromisso entre nós e a SEAS no sentido da proposta encaminhada. 

Eu gostaria que todos os Conselheiros se posicionassem a favor do 

pacto. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Estou errado, Conselheiro 

Gilson? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL – Está absolutamente correto. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Passo a palavra à 

Secretária de Estado, Wanda Engel, para suas considerações finais. 

 

WANDA ENGEL ADUAN – Feliz Natal e um ano-novo 

maravilhoso para todos! 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz P. R. L. de Brito) – Com 

essas belas palavras, será suspensa a reunião, e retornarmos às 

14h30min. 

Está suspensa a reunião. 
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            PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Vamos dar 

prosseguimento à reunião. 

 Inicialmente, temos os informes da Comissão de 

Política, que serão apresentados pela Conselheira Tânia Mara 

Garib. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão de Política não teve 

quorum para se reunir.   Portanto, as questões aqui apresentadas 

têm caráter informativo. 

 Basicamente, discutimos com maior profundidade, em 

razão da urgência, a III Conferência Nacional de Assistência 

Social. Fizemos algumas proposições para serem encaminhadas à 

Coordenação da Conferência. Esses assuntos que abordarei a 

respeito da Conferência foram discutidos de forma exaustiva pelos 

três membros presentes: Marco Aurélio, Eduardo Barbosa e eu. 

 Discutimos os seguintes pontos:  data da Conferência, 

aqui já  referida e critérios para definição do número de 

delegados.   Neste último ponto, a Comissão propõe a manutenção 

dos critérios utilizados na Conferência anterior, com a 

recomendação de que entre os delegados estaduais esteja garantida 

a participação dos três segmentos:   idoso, pessoa portadora de 

deficiência e criança e adolescente. 

 Com relação a textos para subsidiar as Conferências, a 

Comissão propõe que a Presidência do CNAS encaminhe ofício ao Ipea 

solicitando bibliografia e autorização para publicação e 

reprodução  − se ele tiverem − de material sobre gestão social e 

financiamento da Assistência Social.  Caso não tenham, que seja 
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previsto orçamento para uma consultoria elaborar esses textos-base 

que subsidiarão as conferências estaduais e municipais. O CNAS 

também deve fazer previsão de recursos para a publicação desses 

cadernos com os textos. 

 Recomenda-se também que, para agilização da III 

Conferência, encaminhe ofício aos CEAS − Conselhos Estaduais, e às 

CIBs, Comissões Bipartites, para atualização dos endereços dos 

Conselhos Municipais de Assistência Social,  uma vez que 

praticamente temos de todos os Conselhos Estaduais aqui no 

Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Em virtude da proposta de realização da III Conferência 

entre 30 de novembro e 3 de dezembro, alteramos os prazos das 

tarefas/providências.  Apenas a título de conhecimento, porque a 

Coordenação da Conferência ainda vai analisar esse ponto, quem 

quiser já discutir esse assunto no âmbito de seus Estados, poderá 

fazê-lo. 

 Em relação aos temas comuns, eles foram apresentados 

pelo Vice-Presidente.  Gostaríamos de reforçar que as sugestões 

que a Comissão de Política fez para o próximo Boletim é 

efetivamente trazer todas as informações sobre a III Conferência 

Nacional, explicar e orientar as entidades sobre a Resolução nº 

260/00, de 6 de dezembro, e dar mais um informe sobre as 

capacitações, incluindo a de São Paulo. 

 Há dois assuntos fruto de sugestões de encaminhamentos, 

que recebemos na Comissão de Política.  Um deles é que alguns 

Conselhos que citamos aqui solicitam que o Conselho Nacional de 

Assistência Social avalie a questão dos valores per capita  − e 
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isso foi muito discutido pela manhã e mereceria uma resposta a 

esses Conselhos.  Outro assunto, apresentado na reunião do Fonseas 

e reclamado pelo segmento do idoso, é o que trata da representação 

do idoso no âmbito nacional.  A criança e o adolescente têm o 

Conanda para garantir seus direitos; a pessoa portadora de 

deficiência tem o Conade, Conselho que busca a defesa dos direitos 

daquelas pessoas; e para o idoso, embora esteja previsto em lei um 

conselho, ainda não existe e, ao que parece, não existirá tão 

cedo.  Em razão disso, os idosos, que já estão em uma etapa muito 

mais amadurecida que nós, com compreensão, bom senso e até a forma 

de negociar, pactuar e solicitar as coisas, diferente da daqueles 

que defendem a área da pessoa portadora de deficiência e a da 

criança, nos pediram  − e considero justo que este Conselho reflita 

sobre essa situação − que no CNAS houvesse um grupo de trabalho 

permanente para discutir a questão do idoso, que poderia inclusive 

ser coordenado pelo representante-mor do idoso, o Conselheiro João 

Batista, também fazendo parte desse grupo de trabalho o 

Conselheiro Gilson.  Depois, reunidos, indicassem para essa câmara 

permanente, que, de acordo com o nosso Regimento, deve receber o 

nome de Grupo de Trabalho, algumas pessoas de âmbito nacional que 

pudessem nos subsidiar nas questões relativas ao idoso, tanto no 

âmbito do Executivo, como no nível deliberativo do Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

 Por fim, temos no anexo, o qual não vou ler, avaliação 

sobre a capacitação realizada em São Paulo, que teve a 

participação, como conferencistas, dos Conselheiros Brito, Fátima, 

Dora e eu.  Houve um lapso, porque o Conselheiro Marcelo iria 
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representar a Conselheira Ângela, indicada para participar dessa 

capacitação.  Como ele só poderia participar na sexta-feira e, 

pela programação, a parte teórica seria na quinta-feira, após um 

acordo do grupo, ele fez a apresentação na quinta-feira.  Embora a 

capacitação tenha se encerrado na sexta-feira, foi possível 

apresentar aos senhores a avaliação realizada pelos participantes 

desse evento, com relação ao que o CNAS apresentou naquela 

ocasião.  Para nós, é uma satisfação, apesar de que ainda há 

alguns pontos negativos, ver que os pontos positivos superam os 

negativos e o CNAS está cada vez mais irradiando suas propostas e 

suas ações pelos Estados brasileiros. 

 Era o que eu tinha a dizer. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Coloco em 

apreciação o encaminhamento da Conselheira Tânia Garib sobre a 

criação do GT do Idoso. 

 Passo a palavra ao João Batista, que neste Conselho 

defende esse segmento, para justificar a razão da criação deste 

GT.  Depois, usará da palavra o Conselheiro Gilson, sobre o mesmo 

assunto. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Ressalto, Sr. Presidente, que essa 

também é uma proposta do Deputado Eduardo Barbosa, em razão de 

reivindicações feitas no Congresso do Idoso. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Parabenizo a Comissão de 

Política do Conselho pela proposição de criar no CNAS um Grupo de 
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Trabalho Permanente sobre a questão do idoso.  Essa é uma 

reivindicação antiga de todos os segmentos que trabalham com o 

idoso, dos próprios idosos e de instituições não-governamentais 

ligadas a essa área.  Aliás, quando da realização do Fórum para 

discutir as novas modalidades de atendimento da SEAS, essa foi a 

primeira pactuação feita por esses segmentos.  Nessas novas 

modalidades de atendimento, pediram que fosse criado um grupo de 

trabalho ou outro tipo de ação ligada à questão do idoso. 

 Sendo assim, este é um momento histórico, não só para a 

questão do idoso, mas para todos nós, porque só temos uma opção:  

ou morrer precocemente  ou envelhecer.  Espero que todos 

envelheçamos!! 

 No grupo de trabalho que esteve presente na discussão 

do Estatuto do Idoso, coordenado pelo Deputado Eduardo Barbosa, 

esse tema veio novamente à tona, e o próprio Ministério Público se 

manifestou a respeito do assunto.  Três promotores, que lá estavam 

presentes, estranharam não haver o Conselho do Idoso.   

 Como foi citado o nosso nome para a coordenação desse 

GT, estou à disposição não só para esse trabalho como para 

qualquer outro tipo de colaboração nesse sentido, porque será um 

passo histórico deste Conselho em relação às questões ligadas aos 

idosos.  Posso garantir que, informalmente, praticamente já existe 

em termo de trabalho, só não havia oficialmente.  O CNAS, antes de 

outras instituições de nível governamental, sejam Ministérios, 

Secretarias ou Coordenadorias de Políticas, dá um passo à frente, 

o que é de grande valia neste momento.  (Palmas.) 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A Conselheira 

Tânia marcou um gol. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Mas a proposta foi do 

Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - O Conselheiro 

Eduardo Barbosa chutou a bola para o gol. 

 Com a palavra o Conselheiro Gilson. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Essa iniciativa do CNAS tem 

grande importância, já ressaltada pelo Conselheiro João Batista.  

Eu destacaria um aspecto que tem surgido nos encontros dos idosos 

brasileiros, e que culminaram com esse extraordinário evento 

programado e realizado pela Câmara dos Deputados, de estudar um 

estatuto para o idoso, que seria uma reformulação de toda essa 

legislação que existe a respeito da matéria. 

 O que está por trás dessa iniciativa é uma aspiração 

desse segmento, manifestada em diversos encontros, de ter um 

Conselho Nacional do Idoso.  Esse conselho estava previsto na Lei 

nº 8.842, mas, na hora de o implementar, o Presidente da República 

da época, meu conterrâneo Itamar Franco, vetou esse artigo.  Com 

isso, o segmento do idoso ficou sem um fórum em que pudesse 

debater as questões que tivessem a ver com a Política Nacional do 

Idoso, com representatividade, isto é, com pessoas que 

participassem desse fórum.   
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 Em encontro realizado recentemente em Vitória, eu 

sugeri, porque eles queriam tomar uma série de iniciativas, que 

houvesse um relacionamento com o CNAS, porque havia um ponto que 

era extremamente importante para ser bem analisado e discutido, 

qual seja, as competências desse conselho em face das competências 

do CNAS.  A competência do CNAS é a mais alta de todas, porque 

além de aprovar a Política da área de Assistência Social, aprova 

também o orçamento.  Assim, se se criasse um Conselho para o 

Idoso, qual seria a competência que não viria a conflitar com o 

CNAS?  Então, depois de muita discussão houve até a proposta de um 

decreto ou de uma lei para criar o Conselho do Idoso, 

estabelecendo as competências, para evitar esse conflito com o 

CNAS.  Agora, a criação desse Grupo de Trabalho vai permitir, em 

primeiro lugar, aprofundar essa discussão para saber exatamente 

qual vai ser a competência de um Conselho Nacional do Idoso, para 

evitar conflitos.  Em segundo lugar, esse relacionamento com o 

CNAS é importante para evitar que depois este Conselho não atue de 

forma a obstaculizar, eventualmente, por conflitos de competência, 

a criação de um Conselho do Idoso, o que seria algo lastimável.  

Nós precisaríamos desenvolver o Conselho em perfeita coordenação 

com o órgão máximo que temos na área da Assistência Social, que é 

o CNAS. 

 Essa iniciativa é muito boa, porque permitirá esse 

debate, o aprofundamento do tema e a possível constituição de um 

conselho − o que acabará ocorrendo − com competências claramente 

definidas.  Por exemplo, em vez de aprovar o orçamento, indicar 

critérios para definição desse orçamento na área do idoso, o que é 
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uma deficiência nossa no CNAS.  Qual o critério que temos para 

fazer um orçamento na área do idoso?  Havendo um conselho, ele 

pode indicar esses critérios com mais propriedade. 

 O CNAS está de parabéns por essa iniciativa, que vai ao 

encontro a uma antiga aspiração desse segmento.  Como disse o 

Conselheiro João Batista, embora muitos estejam na marca do 

pênalti, outros já chegaram lá e já estão com seus 60 anos, o que, 

pela lei, embora seja uma idade extremamente − para quem já chegou 

a ela − pouco significativa do ponto de vista de saúde e outros 

elementos, é a nossa definição legal de idoso.  E, realmente, 

vamos chegar lá um dia. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação a 

criação do Grupo de Trabalho do Idoso. 

 Os Conselheiros que o aprovam permaneçam como estão? 

 Com a palavra o Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Aproveito a oportunidade 

para dar um informe.  A Comissão Especial que eu presido e que 

analisa os dois projetos de lei que estão em tramitação na Câmara, 

e que se referem à aprovação do Estatuto do Idoso, usou uma 

metodologia de trabalho muito interessante e diferente de tudo o 

que a Câmara já fez até hoje.   Nós convidamos todas as lideranças 

nacionais da área de idoso e trabalhamos, no primeiro momento, da 

seguinte forma:   dividimos as lideranças por grupos temáticos, 

que, junto com parlamentares, fizeram uma avaliação crítica da 

proposta do Estatuto do Idoso.   Isso é inédito.  Pela primeira 
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vez o Parlamento abriu mão de sua prerrogativa de avaliar a 

proposta.  Em vez disso, chamou a sociedade civil para fazer tal 

avaliação conjuntamente.  Ao final desse seminário, tivemos uma 

plenária em que foi apresentada toda a avaliação crítica da 

proposta.   Em uma segunda etapa, a ser realizada em fevereiro, 

vamos ter fóruns regionais, em três regiões do País  − Regiões Sul, 

Centro-Oeste e Nordeste.  A seguir, teremos outro seminário, em 

que teremos um relatório preliminar do relator, que será submetido 

à sociedade civil organizada, antes de ser colocado em votação 

pela Comissão Especial.   Isso nos trouxe a possibilidade de uma 

estreita relação com as lideranças nacionais da área.   Eles 

ficaram muito satisfeitos com a proposta de trabalho e vimos que o 

resultado será bem significativo. 

 Mas saiu de lá também uma proposta de solicitação ao 

Presidente da República para instalação imediata do Conselho 

Nacional do Idoso.  No entendimento dos promotores do Ministério 

Público que estavam presentes, a lei garante a criação.   O que 

foi vetado foi a estrutura do Conselho.   Na própria lei em vigor  

− a Política Nacional do Idoso −, lei que temos como referência, 

além de prever o Conselho, atribui a ele a incumbência de aprovar 

a proposta orçamentária a ser enviada para o Legislativo.  De 

acordo com a visão dos promotores, os orçamentos da União, desde a 

promulgação da Política Nacional do Idoso, não estão respeitando 

um artigo da legislação que determina que seja submetido, em 

primeiro lugar, a uma análise do Conselho Nacional do Idoso, antes 

de encaminhá-la ao Legislativo. 
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 Já tivemos uma conversa com o Ministro da Casa Civil, o 

Aluysio Nunes Ferreira, que me pediu que oficializasse, em nome da 

Comissão Especial, ao Presidente da República a solicitação do 

pleito.  Isso foi feito ontem e estamos no aguardo − e o Aluysio 

vai despachar com o Presidente da República − para ver qual a 

posição do Presidente em relação à instalação do Conselho.   Pode 

ser até que tenhamos sucesso nesse pleito, antecipando a 

instalação do Conselho do Idoso, se o Presidente entender que deve 

orientar os Ministérios envolvidos nessa questão nesse sentido. 

 É bom que o Conselheiro João Batista tome conhecimento 

desse andamento que demos, porque isso ocorreu depois do seminário 

e não tivemos oportunidade de divulgar a conversa que tivemos com 

o Ministro da Casa Civil.   Estamos, portanto, aguardando o 

despacho do Presidente da República. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação a 

criação do Grupo de Trabalho do Idoso. 

 Os que o aprovam permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Felicito o Eduardo e a Comissão de Política por tal 

iniciativa.   Esse foi um grande mérito do CNAS. 

 Passo a palavra à Irmã Tereza, para relatar os informes 

da Comissão de Normas. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Boa-tarde, Srs. Conselheiros. 

 Recomendo a todos acompanharem o material que foi 

entregue, porque nossa pauta está bastante extensa. 



 103 de 163 

 Quanto aos temas comuns, já foram apresentados pelo 

Vice-Presidente.  No que se refere aos informes sobre tramitação 

de assuntos apreciados no Congresso Nacional, sempre é feito, 

precedendo à nossa reunião, pela Chefe de Serviços de Normas, 

Amélia Teixeira Façanha Mendes, que nos atualiza em relação ao que 

está acontecendo no Congresso.  Esse relatório da Amélia é 

distribuído aos Conselheiros integrantes da Comissão de Normas. 

 Nosso trabalho foi centrado na Resolução nº 260, 

publicada há pouco, e que está em anexo a este material que 

receberam.   Fizemos estudo mais aprofundado quanto às Notas 

Informativas.  Chamo a atenção sobre as Notas Informativas que 

precedem a Resolução nº 260.  Por que esse chamamento?  Porque 

nessas Notas Informativas está todo o procedimento que as 

entidades deverão observar ao receber a notificação que será 

encaminhada, segundo o cronograma que vamos apresentar agora. Eu 

gostaria que prestassem bem atenção a esse ponto e se depois 

alguém quiser fazer alguma contraproposta poderá fazê-lo, pois 

estamos apenas fazendo uma proposta quanto ao cronograma em 

relação à Resolução nº 260. 

 Seria interessante que os senhores lessem as Notas 

Informativas, que estão antes da Resolução nº 260, porque às vezes 

tomamos uma atitude apressada, por não ter lido essas informações. 

 Solicito à Conselheira Ângela que proceda à leitura das 

Notas Informativas. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Notas Informativas. 
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 1 - A medida ora adotada tem por objetivo concluir os 

processos que, no decorrer do tempo, encontram-se pendentes por 

não atendimento à exigência fixada pelo extinto Conselho Nacional 

do Serviço Social, CNSS, e pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social, CNAS, até 30 de junho de 2000. 

 2 - A data constante da relação anexa refere-se à 

expedição da última exigência estabelecida pelo Conselho. 

 3 - A instituição que se sentir prejudicada por não ter 

recebido as exigências formuladas pelo Conselho poderá ingressar 

com pedido de reconsideração, que será acatado se apresentado no 

prazo de 10 dias, a contar da data da ciência da decisão, 

comprovada através de Aviso de Recebimento - AR, fazendo a devida 

complementação dos documentos pendentes. 

 4 - A instituição que já tenha resolvido ou solucionado 

o pedido através de outro processo não precisará ingressar com 

pedido de reconsideração.   O indeferimento acarretará o 

arquivamento do processo e não o cancelamento do registro ou 

certificado. 

 5 - Decorrido o prazo previsto para reconsideração e 

recurso ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, 

o Conselho restituirá o processo à entidade. 

 6 - As instituições que optarem por entrar com pedido 

de reconsideração, fazendo reativar a tramitação do processo, 

deverão, além da documentação pendente, proceder à atualização do 

mesmo, por se encontrarem defasados.  Recomenda-se, em 

determinados casos, a formalização de novo pedido, apresentando 
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toda a documentação exigida, conforme estabelece a legislação em 

vigor. 

 7 - Os pedidos de registro, Certificado de Entidades de 

Fins Filantrópicos e manifestação sobre isenção de Imposto de 

Importação, formulados no extinto Conselho Nacional de Serviço 

Social, CNSS, anteriores a 1994, e pendentes de documentação, 

foram considerados extintos, devendo a instituição, caso tenha 

interesse, formalizar novo pedido, conforme estabelece a 

legislação em vigor. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Alguma observação? 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sinceramente, estou perdido.   

Não estou entendendo por que estamos lendo isso e falando a esse 

respeito.   

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Vou justificar. 

 Conversando com alguns Conselheiros, constatei que eles 

têm conhecimento da resolução e não das Notas Informativas, e esse 

conhecimento se modifica ao se conhecer o teor das Notas 

Informativas.  Inclusive chamo a atenção quando se fala em 

“processos do extinto Conselho Nacional do Serviço Social”.  Vejam 

há quantos anos esses processos estão parados aqui!!   Faz  

sentido essa resolução. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - A Irmã quis justificar 

inclusive a edição da resolução. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - E se observarem os códigos de 

número dos processos, poderão ver a diferença.  Os números que 

antecedem o processo são o prefixo.  Ali diz a data da origem 

desse processo.  Então, essa resolução tem um certo objetivo. 

 Quanto ao cronograma de execução das tarefas, temos as 

seguintes: 

a) de 15 de janeiro a 19 de janeiro de 2001, o CNAS 

deverá expedir todos os ofícios, por AR, às instituições 

relacionadas no anexo da Resolução nº 260; 

b) de 22 de janeiro a 30 de janeiro de 2001, prazo para 

o retorno do Aviso de Recebimento do AR; 

c) a partir de 31 de janeiro de 2001, exame e 

deliberação dos pedidos de reconsideração. Ficou entendido também 

que o exame poderá ser efetuado antes dos prazos acima fixados, 

caso a instituição, que já tenha conhecimento da matéria, tenha 

procurado ou demonstrado interesse em solucionar sua pendência. 

Coloco à apreciação do Plenário essa proposta de 

cronograma. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Desculpe minha ignorância. 

Supostamente, a instituição recebeu uma notificação em 

uma data indeterminada, solicitando-lhe alguma exigência para 

continuidade de tramitação do seu processo.  Essa instituição ou 

não recebeu ou não se manifestou. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Permita-me um aparte. 
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Não é isso, não.  Há um equívoco e precisamos deixar 

claro, para não parecer que aqui há os bons e os maus.  

Quem deve ao Conselho é a entidade, não o Conselho que 

deve à entidade.  Refiro-me a essas da Resolução nº 260.  Então, 

quando se diz que a entidade recebeu o AR, ela o recebeu porque, 

em um certo momento, deixou de cumprir seus deveres junto ao CNAS. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Essa entidade, por algum motivo, 

está em falta com o CNAS.   O que me chamou a atenção é que os 

prazos são muito exíguos.  A instituição vai receber uma 

notificação por AR dizendo que ela teve seu registro indeferido. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Não concordo com o senhor.   

Para uma instituição que desde 1994 não resolveu seu problema, o 

prazo não é exíguo. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Eu queria apenas entender. 

A instituição vai receber a informação de que foi 

indeferido seu pedido e a razão por que isso ocorreu − vai um 

resumo da informação.  Ela terá o prazo de 10 dias para pedir 

reconsideração, mas essa pedido de reconsideração já deverá vir 

instruído com os documentos que ficaram pendentes?  Aí eu acho que 

pode ficar muito difícil para a instituição dar conta disso. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu quero tirar uma dúvida.  

Creio que continua havendo confusão.  A Resolução nº 260 não 
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indeferiu esses pedidos.   Leia o art. 1º, § 1º da resolução.  Só 

vai ser indeferido após o julgamento. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Os dois Conselheiros 

estão confundindo duas coisas distintas. 

Temos uma resolução que indeferiu os pedidos de 

certificado e registro ao longo desse tempo, desde 1994 até 1999, 

por exemplo. 

Há alguns impedimentos que são clássicos:  falta de 

prestação de contas de subvenções recebidas, na época das 

subvenções, por exemplo.   Temos aqui um arquivo com milhares de 

processos em que figuram algumas verbas recebidas e não consta a 

prestação de contas.  Isso pode ter se perdido, como também pode 

não ter sido cumprido pela entidade. 

Outro tipo de exigência feita pelo Conselho:  falta de 

algum documento daquele rol de documentos que a entidade tem de 

apresentar. 

Antigamente, não tínhamos previsão do prazo de 60 dias 

para cumprir essas diligências.  Sempre se estendia esse prazo, 

esperando que as entidades cumprissem as exigências.   Em um 

determinado momento  − agora, por ocasião da Resolução nº 260 −, o 

número desses processos era muito grande no Conselho, cerca de 

1.500 entidades.   

O que a Irmã está querendo mostrar é que pela data de 

alguns processos − isto é, do tempo em que ainda era o Conselho 

Nacional de Serviço Social, em 1994 − eles já não deveriam mais 
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estar aqui.  Portanto, ela concorda com a resolução.    Mas, 

apesar de eles serem indeferidos pela falta de cumprimento dessas 

exigências, ainda existe o recurso pertinente que é o pedido de 

reconsideração.   Esses processos já estão indeferidos e isso não 

se confunde com aquela outra relação, avulsa nesse material, que 

diz respeito aos pedidos de reconsideração analisados pela 

Comissão de Normas. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Não estou confundindo, estou 

entendendo bem.   Só acho que como o Conselho é um órgão 

deliberativo, só se pode afirmar que essas instituições foram 

indeferidas quando elas não recorrerem e acabar o prazo.    

A priori, enquanto as 1.528 instituições não receberem 

o AR e não nos comunicarem, estão vigentes.   Elas só serão 

indeferidas quando for deliberado assim.   Não quero que paire 

qualquer tipo de dúvida no sentido de que queremos indeferir. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Administrativamente, 

ainda há dois recursos. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Entendi isso perfeitamente.  

Existe uma resolução que, não havendo iniciativa da parte da 

instituição, determina o indeferimento.   

O que estou perguntando é sobre o prazo.  De 15 a 19 de 

janeiro, o CNAS vai expedir todos os ofícios via AR.  As 

instituições deverão, de 22 a 30 de janeiro... 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Ontem, fizemos um calendário 

com a Irmã Tereza. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Foi esse o calendário que ela 

apresentou. 

De 22 a 30 de janeiro, é o prazo de retorno dos ARs.  

Já a partir de 31 de janeiro, inicia o prazo de exame e 

deliberação dos pedidos.   Isso pressupõe que a instituição vai 

receber a notificação e, em um prazo de 10 dias, tem de não apenas 

fazer o pedido de reconsideração, mas instruir o processo com os 

documentos.   Eu acho esse prazo muito exíguo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Irmã, esse prazo é de 10 dias? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Esse é o prazo legal. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Dez dias é prazo 

do 3.504, da Resolução nº 177. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - E da Lei nº 9.784. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Nós fizemos esse cronograma, 

mas se analisado verão que há mais de 10 dias, porque é a partir 

do recebimento do AR.  Isso já foi publicado. 

A instrução de um processo é formal, administrativo.  

Supõe que se a entidade está com um processo aqui há mais de 3, 4 
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anos, ela já tem noção da instrução do processo, inclusive da 

exigência que já foi para ela. 

Outro ponto.  Nesse espaço de tempo, ela vai solicitar 

prazos de juntada de documentos ao processo.  É uma tramitação 

normal.  Ela vai fazendo juntada de documentos. 

 

TARCÍSIO ZIMMERMANN - Então, ela tem prazo. Está bem. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não é questão de prazo, é um 

problema de postura da entidade, de interesse da parte de dar 

entrada para não perder o prazo e aí vai fazendo a juntada de 

documentos, caso falte algum. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Eu gostaria de 

fazer uma pergunta.  No caso das entidades que tomaram ciência 

pelo Diário Oficial, elas precisam aguardar o AR para fazer a 

juntada? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não.  A partir de 31 de 

janeiro, exame e deliberação dos pedidos de reconsideração.  Ficou 

entendido que o exame poderá ser efetuado antes dos prazos acima 

fixados, caso a instituição, que já tenha conhecimento da matéria, 

tenha procurado ou demonstrado interesse em solucionar sua 

pendência. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - É preciso destacar que no 

ofício, que vai por AR, conste também a síntese do motivo.  Em 
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segundo lugar, considerando que são 1.528 entidades, deve vir um 

volume muito grande de pedidos, que vão causar um acúmulo de 

trabalho.  Estaríamos, então, requerendo à Presidência apoio 

técnico de 5 pessoas, para podermos fazer os processos fluírem 

logo.   Lembro que a resolução é uma tentativa de... 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - V.Exa. me permite um aparte?  

Esse “nós requeremos” quem é?  A Presidência sentou com a Comissão 

de Normas e fechou com a presidente da Comissão que o que ela 

necessitasse de aparato administrativo, humano e tecnológico 

iríamos disponibilizar.  Agora, seu requerimento diz:  “nós 

requeremos”.  Eu queria saber quem é o “nós”. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - “Nós” é uma expressão que 

utilizamos muito intensamente no Rio Grande do Sul em lugar de 

“eu”.  É uma expressão que eu normalmente utilizo para não dizer 

“eu”.   Digo nós, como parte de um coletivo. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Se me permite, eu 

gostaria de fazer um comentário. 

A Comissão de Normas antecipa os trabalhos da reunião 

plenária.   Como ele é Conselheiro como os outros, que não fazem 

parte desta Comissão, tem todo o direito de melhorar a proposta 

que trazemos, como aumentar, ampliar ou pedir.  E aí submetemos à 

votação.   Eu acho que quando ele diz “nós” está se referindo 

também aos seus colegas, com quem já discutiu o assunto, que não 

fazem parte da Comissão de Normas. 
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CHARLES ROBERTO PRANKE - Complementando esse aspecto, 

eu me referiria ao conjunto dos procedimentos e das questões ainda 

pendentes, não só da Resolução nº 260, mas também dos outros 

pedidos de certificados de entidades de fins filantrópicos, uma 

vez que a lei estabelece que temos um prazo para responder a todos 

os pedidos para cá dirigidos e, avaliando e conversando a esse 

respeito com a Irmã, nem sempre − pelo menos no caso da minha 

entidade, que tem prazo e encaminhou o pedido − atendemos nesse 

prazo, em razão da grande demanda.   A sugestão é que isso não 

ficasse restrito aos 1.528 processos, mas regularizar em todos os 

procedimentos.  Que no primeiro semestre possamos regularizar.  

Imaginemos que a partir de maio ou junho possamos cumprir os 

prazos que temos.   Isto é, terminou o exame dos pendentes, se 

responda de imediato os processos.   

Para que isso ocorra, estou sugerindo que se faça a 

alocação de equipe técnica para dar suporte.  No final da manhã, 

recebi o convite para fazer algumas análises de algumas 

pendências.  E o Conselheiro não tem toda disponibilidade para 

fazer essa análise, porque não é um técnico.  Se as coisas vierem 

relativamente bem organizadas, será muito mais fácil a tomada de 

decisão dos Conselheiros e do Conselho como um todo. 

 

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

Conselheiro Marco Aurélio. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu acho que você está coberto 

de razão e eu também quero isso.   Inclusive, essa foi uma 

sugestão da Conselheira Fátima na reunião ampliada. 

Como membro da Comissão de Normas, estou me sentindo 

incomodado  − e creio que V.Sa. também, como membro da Comissão de 

Financiamento −, bem como a Fátima e o Tarcísio, com o julgamento 

do processo.  Eu quero participar disso.   Eu não quero ficar 

restrito ao parecer do Conselheiro da Comissão de Normas.   Eu 

posso pedir vista, posso dar meu parecer também, como acho que 

todos os Conselheiros têm de participar dessa decisão.   

Ontem discuti com o Brito, com a Irmã Tereza, com a 

Fátima e com a Tânia que temos de nos inteirar mais desse lado 

cartorial.   E, quando falo em nós, refiro-me à Comissão de 

Financiamento e a de Política.  Isso tem de ficar claro.  A 

Comissão de Normas não pode pegar 200 processos e relatar só com 

os Conselheiros da Comissão de Normas, e os outros Conselheiros 

chegarem aqui para votar e receberem uma relação:   associação não 

sei quê, deferido;   associação não sei que lá, indeferido.  É 

essa a minha ponderação.  Eu vou participar mais desse processo.  

Garanto a V.Sa.  que em toda reunião da Comissão de Normas eu vou 

estar lá, e vou começar a pedir vista de processo.  Não é para 

questionar, eu quero é entender como funciona, Conselheiro 

Charles. 

A Conselheira Fátima, que está há anos no Conselho, 

disse que estava querendo entender isso.  Temos de começar a 

entender, até para que, ao chegar na votação final, todas as 

pessoas tenham conhecimento do que estão votando. 
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Há pouco falei com o Conselheiro Tarcísio, porque há um 

caso aqui que se refere ao Rio Grande do Sul.  Perguntei a ele se 

conhecia.   Ele é Secretário de Estado, Deputado no Rio Grande do 

Sul, pessoa que tem peso na área de assistência social.    Nada 

mais justo que o Conselheiro Tarcísio passar os olhos sobre o 

processo da entidade do seu Estado e dizer:   isso não merece, 

vamos ver.   

Temos de arrumar uma forma  − e ontem o Brito e a 

Fátima arrumaram - de distribuir processos pendentes.  Quando for 

feita a distribuição,... 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Nós vamos chegar lá, por 

favor, não antecipe. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu gostaria que V.Sa. fosse 

até mais assídua para trabalhar. 

 

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

Irmã Tereza. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Acato a observação do 

Conselheiro Presidente, mas lembraria que estamos seguindo o 

Regimento da Casa,  fazendo o maior esforço possível.  Pegamos uma 

história, uma tradição, sempre foi assim, inclusive fazendo 

mutirão.   A Comissão de Normas não se reúne apenas no dia de 

reunião da Comissão, ela está fazendo mutirão, inclusive contando 

com a participação dos Conselheiros que residem em Brasília e de 
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outros que, pagando suas despesas, vêm participar desse trabalho.  

Essa é uma tradição e desconhecemos outro modo de fazer esse 

trabalho.  Daí por que estamos com nosso humilde trabalho, fazendo 

todo o esforço. Não tínhamos a informação de que deveria ser 

distribuído a cada Conselheiro, nunca recebi essa informação. 

 

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

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Ocorre o seguinte:   na 

última reunião em que eu estive, no mês passado, senti que a 

Comissão de Normas e a Coordenação de Normas, que é a parte 

institucionalizada e não deliberativa, que faz parte da estrutura 

do Ministério, tinha um relatório bastante pesado de serviço 

atrasado, com 273 pedidos de reconsideração a serem analisados e 

1.528 pedidos de cumprimento de diligência sem definição.    Não 

havia condições de 8 ou 10 pessoas fazerem isso sozinhas, e mais 

59 processos de representação do INSS, contra as entidades, 

pedindo à Casa que observasse também algumas considerações que 

eles fazem, para ver se a entidade é ou não merecedora do 

certificado e do registro neste Conselho. 

Os Conselheiros que fazem parte da Comissão de Normas, 

por entenderem que o título da Comissão é “Normas”, quiseram 

participar, como o Conselheiro Marcelo  − Conselheiro novo, 

representando o Ministério da Saúde − desse trabalho e têm dado o 

sangue para pegar os processos.  O Conselheiro Marcelo, por 
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exemplo, pegou processos que nunca viu na vida − bem como a Irmã 

Tereza e eu −, e nós passamos quase um mês lendo e relatando esses 

processos aqui no Conselho.  Não foi selecionado o processo porque 

é da minha cidade, porque é de São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul ou porque o Ministro pediu.  O que estava na frente foi visto.  

Até por engano  indeferi um pedido da APAE, porque confundi a 

entidade, de tão cansada que eu já estava. 

Então, considero falta de consideração do Presidente 

dizer que isso não tem transparência.  O que estamos tentando é 

evitar que esse grande número de processos recaia inclusive sobre 

a pessoa dele, como Presidente desta Casa;  que recaia sobre os 

Conselheiros que aqui estão e que moram longe e muitas vezes têm 

atividades na rua, desenvolvendo tarefas de assistência social e 

não podem fazer isso.  Se eu relatar processo ou não, estou com 

minha sala garantida, pelo menos por enquanto, lá em cima.  Nós 

não ganhamos jetom para relatar esses processos.  Portanto, eu 

acho que o que a Presidência deveria fazer seria, no mínimo, 

agradecer as pessoas que participaram desse trabalho, porque esses 

processos foram relatados aqui, junto com a Coordenação de Normas, 

que nos dava assessoria.  Inclusive eles gostariam que 

digitássemos os pareceres, mas isso foi impossível.  Para andar 

mais rápido, fazíamos anotação à mão e a coordenação tratou de 

digitar. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - O que constatamos é que há 

dificuldades no processo.  A proposta que estamos fazendo é para 

agilizar, não para desresponsabilizar o Conselheiro.  Agora, 
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também existe na análise um conjunto de procedimentos que não 

precisam ser do Conselheiro.   Isso não quer dizer que o 

Conselheiro não tenha de se inteirar dessa parte.  São 

procedimentos de controle da documentação, burocráticos, técnico-

operacional, enfim. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Eu sugiro que a 

Irmã Tereza acrescente essa proposta ao seu trabalho e prossiga na 

sua exposição.  Ao final, colocaremos a proposta em votação. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O item 3 trata de 

encaminhamento de processos à Comissão de Normas.  Eles foram aqui 

apenas relacionados.  Não são processos para serem votados, mas 

para que tomemos consciência de que, além dos outros processos, há 

processos na equipe de análise que demandam aprofundamento de 

entendimento e tudo o mais.  Eles foram distribuídos entre os 

Conselheiros Leovane Gregório, Maria Tereza Diniz e Ângela.   São 

quatro processos que merecem uma análise mais aprofundada, 

auxiliando a equipe de análise. 

O item 4 diz respeito ao exame da consulta formulada 

pela Federação Nacional das APAEs, sobre a interpretação 

estatutária, que ficou pendente na Plenária anterior.   O 

Presidente da Confederação das APAEs fez uma consulta e a Comissão 

de Normas fez uma nota técnica, dando o devido encaminhamento.  

Peço à Conselheira Ângela que faça a leitura dessa nota técnica, 

porque ela serve para auxiliar outras entidades na mesma situação.  

Então, é bom conhecermos essa nota técnica. 
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ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Os senhores estão 

lembrados − quase todos os Conselheiros que estão aqui hoje 

estiveram na última reunião − de que o Conselheiro Eduardo Barbosa 

apresentou a consulta feita pela Federação das APAEs do Estado de 

Minas Gerais com relação a uma inclusão que eles fazem em seus 

estatutos relacionadas exatamente ao reembolso, ao ressarcimento 

de despesas de viagem para os representantes dessas entidades. 

Como a Coordenação de Normas vinha recomendando que as 

APAEs fizessem alteração do estatuto, discutimos com a Coordenação 

mostrando que as APAEs, ou qualquer outra instituição, não estão 

obrigadas a colocar em seu estatuto coisas que a lei não 

determina.  Ou seja, em seus estatutos as instituições têm de 

fazer constar o que a lei determina, e o excesso é problema da 

entidade. 

Em resposta a essa consulta, fizemos a seguinte Nota 

Técnica: 

 Interessado: Federação das APAES do Estado de Minas 

Gerais 

Assunto: Solicita esclarecimentos sobre alterações 

estatutárias solicitadas às APAES pelo CNAS. 

 1 - Recomendamos que a Federação das APAEs do Estado de 

Minas Gerais receba uma cópia dos Decretos nºs 2.536/98 e 

3.504/2000, bem como das Resoluções nºs 31 e 177 que legislam 

sobre o Registro e o Certificado de Entidades de Fins 

Filantrópicos - CEFF. 
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2 - O Conselho compreende a concepção e o significado da 

palavra reembolso dada na redação dos estatutos das APAEs quando 

se fala de despesas efetivamente comprovadas.  Pondera-se que este 

dispositivo estatutário permite amplas interpretações, podendo, em 

hipótese, englobar uma série de despesas comprovadas pelos 

dirigentes de APAEs que ultrapassem o âmbito de atuação da 

entidade. 

 3 - A recomendação da retirada deste dispositivo de 

certa forma preservaria a própria Federação, uma vez que a mesma 

lida com um universo de 317 unidades e, conseqüentemente, de 

dirigentes.  O artigo poderia abrir precedentes para utilização 

inadequada dos recursos, uma vez que o teor da redação pode 

induzir a interpretações distintas daquela para a qual foi criada 

e redigida. 

 4 - Dentro da infinidade de situações encaminhadas para 

exame, o CNAS tem se deparado com entidades idôneas de 

representatividade e reconhecimento nacional que se encontram 

prejudicadas por administrações de algumas unidades, acarretando 

uma série de aborrecimentos como intervenções administrativas e 

até judiciais.  Exatamente pela Federação estar inserida neste 

contexto de administrar um grande número de entidades, é que se 

acredita ser difícil assegurar que todas se comportem 

exemplarmente. 

 5 - Obviamente, tem-se a expectativa de que as APAEs, 

pela credibilidade de seu trabalho, tenham um saldo positivo na 

qualidade dos serviços prestados aos seus beneficiários. 
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 6 - Esta é apenas uma recomendação no sentido de que não 

haja uma utilização inadequada do texto colocado, o que traria 

transtornos para a Federação.  A APAE deve ter liberdade para 

decidir sobre a questão, sendo que a opção por permanecer o 

referido artigo, não deverá ser alvo de indeferimento por parte do 

CNAS. 

 7 - Os itens estatutários mencionados sobre a aplicação 

das subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam 

vinculadas, estão, sem dúvida, contemplados pela redação dada no 

art. 33, parágrafo único, conforme citado no Ofício. 

 O dispositivo estabelecendo que a entidade “não 

constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter 

beneficente de assistência social”, no nosso entender está 

atendido pela redação dada, sem necessidade de alterações. 

 Brasília, 10 de dezembro de 2000. 

 Ângela Sílvia Costa de Paula. 

 

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

Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu gostaria de ouvir o 

Conselheiro Eduardo Barbosa a esse respeito. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Está contemplado o nosso 

pedido.  Parabenizo as Conselheiras e a Comissão.  Quero dizer 

que, apesar de o encaminhamento ter sido feito pela Federação das 

APAEs de Minas Gerais, esse é o interesse da Federação Nacional 



 122 de 163 

das APAEs.   O que está sendo contemplado é o interesse das 2.000 

entidades. 

 Em relação às recomendações previstas, a própria 

Federação já tem uma análise de proposta de mudança estatutária 

desse artigo e de outros, mas como isso só ocorre em Assembléia 

Geral, realizada de 2 em 2 anos, com todas as APAEs brasileiras, 

era preciso uma ação do CNAS, porque ainda temos um largo tempo 

até essa convocação da Assembléia. 

 Já existe uma comissão dos nossos procuradores 

estudando proposta de alteração estatutária e vamos levar essas 

recomendações a eles, para uma próxima assembléia.   

  

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O item 5 é o relatório da 

Comissão de Normas. 

 Por esta ser a última reunião do ano,  achamos 

conveniente apresentar aos Conselheiros resumo das nossas 

atividades, desde junho até o presente momento.  Estará na 

Comissão de Normas à disposição, se algum Conselheiro quiser se 

inteirar do assunto, fascículos em que constam todo nosso 

trabalho, inclusive com proposta de legislação, trabalhos, 

pesquisas e outros assuntos. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Irmã, o parecer da 

Conselheira Ângela já tem poder de decisão?    

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Sr. Conselheiro, 

estou adotando o seguinte procedimento:   a Irmã está apresentando 
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seu relato e depois vamos passar a todas as votações.  Já existe a 

proposta do Charles e ainda o parecer da Conselheira Ângela. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Pela ordem. 

 O parecer da Conselheira Ângela não entra em votação 

aqui.  O que tem de ser votado é um projeto de resolução sobre o 

assunto.  O parecer da Conselheira, não.  Estou errado, 

Conselheiro Gilson?  (Pausa.) 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Então, 

transformaremos em resolução. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - O Conselho só decide por 

resolução. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que podemos fazer é pegar o 

parecer da Conselheira Ângela e fazermos uma resolução.  A meu 

ver, nem precisa da resolução, porque a Comissão de Normas já o 

aprovou.  Nós o aplicaríamos na Comissão de Normas.   Agora, o 

parecer dela não pode ser votado aqui, não.   

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Vai o parecer com um ofício 

do Presidente.  O senhor fará um ofício encaminhando o parecer? 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu não posso encaminhar um 

parecer. 
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 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - O Conselheiro Gilson 

disse que é preciso fazer uma resolução para aprovar o parecer. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Brito, temos de deixar essas 

coisas muito claras:   o que pode e o que não pode a Comissão.  Em 

primeiro lugar, já é um equívoco esse parecer vir direto para o 

Plenário, salvo engano. 

 

 ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - O Presidente pediu que 

eu fizesse esse trabalho. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sei, Ângela.  Eu nomeei você 

relatora para essa matéria, e isso pode ser constatado nas notas 

taquigráficas da reunião anterior. 

 Fazemos a resolução, nós a aprovamos e o Conselho pode 

deliberar como um todo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Prossiga, Irmã. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Item 6, informe dos 

expedientes do CNAS. 

 A leitura desse relatório será feita pela Conselheira 

Dora. 

  

           DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Relatório da Comissão de 

Normas no período de junho a dezembro de 2000. 

Reuniões: 
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Foram realizadas cinco reuniões, todas com a 

participação ativa dos Conselheiros, e três grupos de trabalho, 

para agilização da tramitação dos processos. 

Agenda de 2000: 

   - Procedimentos de rotina interna da Comissão de Normas 

e orientações para a equipe de análise de processos. 

   - Manual de Procedimentos do CNAS 

   - Proposta de alteração do Decreto nº 2.536/98 

   - Proposta de Resolução de CEFF para substituir a 

Resolução nº 32/99, já defasada.(Elaborada e publicada a Resolução 

CNAS nº 177/2000) 

   - Proposta de Resolução para a inscrição de Entidades de 

Educação e Saúde nos Conselhos Municipais.  O CNAS decidiu pela 

elaboração de Recomendações e não de Resolução. 

   - Critérios para a inscrição de Entidades nos Conselhos 

Municipais, em forma de recomendação, em que constam os seguintes 

itens: 

   1 - Destinatários 

   2 - Fundações 

   3 - Funcionamento 

   4 - Fiscalização e acompanhamento 

   5 - Entidades com atuação em mais de um município 

   6 - Entidades cuja sede é apenas um Escritório 

administrativo 

  7 - Entidades de múltiplas atividades (Assistência 

Social, Educação e Saúde). 
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   - Realizada a atualização dos formulários para a 

concessão e renovação do CEFF, já defasados. 

   - Elaborados critérios de análise de processos, com 

maior fundamentação jurídica. 

   - Solicitadas informações e orientações ao Conselho 

Federal de Contabilidade a respeito das exigências estabelecidas 

no Decreto nº 2.536/98, quanto à auditoria, pela CVM, e orientação 

quanto aos demonstrativos contábeis exigidos para as entidades sem 

fins lucrativos ( Resolução CFC 877/00). 

 - Solicitado na Receita Federal os Códigos do CNPJ, quanto 

à qualificação das Fundações. (Foi entregue para o Ranieri). 

 - Agilizada a análise dos Processos com pedidos de 

Reconsideração, sob a responsabilidade dos Conselheiros da 

Comissão de Normas (confeccionado instrumento de trabalho 

padronizado, com roteiro e formulário). 

 - Processos com denúncia do INSS - Grupo de Trabalho 

formado sob a coordenação do Secretário-Executivo, com a 

participação de Conselheiros e do Representante do INSS.  O 

procedimento foi estabelecido e agilizado pela Conselheira Ângela. 

  - Informes e acompanhamentos de projetos de lei no 

Congresso Nacional, pela Amélia Mendes, do Serviço de Normas. 

  - Apresentação mensal do mapa estatístico sobre a situação 

dos processos em tramitação no CNAS, pelo Ranieri, coordenador da 

Coordenação de Normas. 

 - Exame e deliberação dos processos encaminhados pela 

Coordenação de Normas aos Conselheiros. 
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 - Apresentação de proposta para implantação de uma Central 

de Atendimento ao Público (via telefone), bem como: 

 - a inserção na home page do CNAS de uma seção contendo 

perguntas e respostas mais freqüentes; 

 - a avaliação da possibilidade de tornar mais fácil o 

acesso à home page do CNAS, em face da dificuldade atual. 

 - Acompanhamento de processos pendentes de Prestação de 

Contas, do extinto Conselho Nacional de Serviço Social 

   Observações: 

   A Comissão de Normas enfrentou situação tumultuada 

quanto à instabilidade do panorama legislativo, dificultando a 

orientação e a análise dos processos de renovação ou concessão de 

CEFF. 

   Foi iniciado o processo de capacitação de conselheiros 

municipais e estaduais, tendo sido realizados dois encontros: um 

para a Região Nordeste, em Fortaleza, Ceará, o outro em São Paulo 

para todo o estado. 

   Brasília, 11 de dezembro de 2000.  

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Prossiga, Irmã. 

    

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Passamos agora ao item 6, que 

trata dos informes dos expedientes do INSS.  Solicito à 

Conselheira Ângela que faça o informativo e o relato. 

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Proposta de 

encaminhamento das representações do INSS. 
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   Tendo em vista a troca de informações que deverá ser 

mantida entre o CNAS e o INSS, e também o fato das cobranças 

feitas pelo INSS sobre as representações feitas por aquele órgão 

contra entidades que mantêm ou mantinham Registro e Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos, a Comissão de Normas do CNAS, no 

uso das suas atribuições regimentais, adotou uma sistemática de 

análise do teor destas representações e concluiu o que se segue: 

- Arquivar as informações fiscais que não se 

consubstanciam em denúncias; 

    -  Arquivar as informações fiscais emitidas há mais de 

5 anos; 

   - Arquivar as informações fiscais cujo mérito tenha sido 

examinado pela Consultoria Jurídica; 

   - Distribuir entre os Conselheiros da Comissão de Normas 

para relatoria e julgamento os demais, segundo o art. 7º do 

Decreto 2536/98, em caráter de urgência. 

   Relação de entidades nas situações acima descritas: 

   ARQUIVAMENTO - dessas entidades estão sendo arquivadas 

as denúncias, pelos motivos acima expostos: 

   Associação Beneficente de Canoas - Informação Fiscal com 

mais de 5 anos 

   Associação das Damas de Caridade de Brusque - Resposta 

ao Pedido de Informação do CNAS - não é denúncia, é apenas uma 

resposta do INSS. 

   Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente - Amencar 

- Informação Fiscal com mais de 5 anos 
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   Associação de Ensino de Marília - Certificado cassado 

pelo CNAS e recurso negado pela Consultoria Jurídica, portanto não 

tem mais nenhum registro aqui. 

   Associação de Proteção ao Homem - A entidade não pediu 

Certificado, nem Registro ao CNAS, portanto não cabe julgamento. 

   Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Mogi 

Guaçú - Trata-se de consulta dirigida à Diretoria de Arrecadação e 

Fiscalização do INSS, com cópia ao CNAS.  Ausente qualquer indício 

de denúncia. 

   Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo - 

Informação Fiscal com mais de 5 anos 

   Centro Social Católico de Mococa - Consulta à Diretoria 

de Arrecadação e Fiscalização do INSS, com cópia ao CNAS.  Ausente 

qualquer indício de denúncia. 

Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - Informação 

Fiscal cujo mérito já foi analisado pela Consultoria Jurídica nos 

Pareceres 1601/98 e 1612/99.  A IF não trouxe nenhum elemento novo 

que pudesse ser analisado pelo CNAS. 

Fundação Gerdau - Pedido de Recadastramento e 

Certificado indeferidos em 1995.  Não solicitou reconsideração 

Fundação Universidade Caxias do Sul - Informação Fiscal 

com mais de 5 anos  

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde - 

Registro e Certificado cassados.  

Guarda Mirim de Caconde - Consulta dirigida à Diretoria 

de Arrecadação e Fiscalização, com cópia ao CNAS. 
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Guarda Mirim de São José do Rio Pardo - Consulta 

dirigida à Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, com cópia ao 

CNAS. 

Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo - 

Representação relatada e votada em plenário em março de 1999, 

extinta a denúncia, portanto. 

Obra de Promoção e Assistência à Infância e ao 

Adolescente - CENOL - Relatório de Atividades enviado ao INSS por 

equívoco e daí enviado ao CNAS. 

Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo - Informação 

Fiscal com mais de 5 anos. 

Sociedade Educacional de Pelotas - Pedido de Informação 

do INSS sobre andamento da Renovação do Certificado, porque estava 

demorando. 

Sociedade Educadora e Beneficente do Sul - Informação 

Fiscal com mais de 5 anos.  

Sociedade Educativo-Beneficente Nossa Senhora - 

Informação Fiscal com mais de 6 anos. 

Faço aqui um parêntesis.  Consta, e todos os 

Conselheiros devem ter, e vou pedir à Coordenação de Normas que 

passe um mapa com todas essas entidades, onde estão todas as datas 

em que essas representações − ou supostas representações − foram 

feitas.  A Comissão de Normas não sabia nem da existência disso, 

porque talvez a própria Coordenação ou a Secretaria Executiva não 

sabia como proceder com elas e elas ficaram aí praticamente no 

limbo.  Mas muitas delas não se revestem de características de 

denúncias.  Por isso eu fiz a proposta de não-julgamento. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Esse arquivamento o que é? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - São os processos de 

denúncia em que estou propondo o arquivamento. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E os processos vão junto com a 

denúncia com o arquivamento?   Como é isso? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Vou dar um exemplo bem 

flagrante.   Relatórios de atividades enviados ao INSS por 

equívoco e enviado ao CNAS, como o dessa obra de Promoção e 

Assistência à Infância e ao Adolescente.   O INSS tinha lá esse 

documento.   Recebeu o relatório de atividades e disse:   ah, isso 

é do CNAS.  E mandou para o CNAS.  A Secretaria Executiva recebeu 

e resolveu mandar para a Coordenação de Normas, pensando que, por 

ser do INSS, deveria ser denúncia. Fizeram um quadro, com datas de 

1996, 1997.  Ninguém tomou conhecimento disso, acho que nem as 

presidências. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Então, onde aqui está 

arquivamento não é do processo nem da entidade, é dessa coisa que 

saiu andando por aí e ninguém sabe o que é. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Exatamente.  É isso que 

o INSS tem nos cobrado.   Eu quis fazer uma triagem.   Inclusive 

eu falei com o próprio representante do INSS, comunicando que 
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faria uma triagem.  O Ronan disse que eu tinha toda a razão, que 

havia coisa que não tinha nada a ver com denúncia, não se reveste 

das características da denúncia, nem passou pela instância 

superior deles.  Pode ser que um fiscal ache isso, mas ele tem de 

submeter ao chefe dele, que manda para Brasília e Brasília manda 

para o presidente. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E o Centro Social Católico de 

Mococa:  consulta à diretoria de Arrecadação e Fiscalização do 

INSS, com cópia ao CNAS.  Ausente qualquer indício de denúncia. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - A fiscalização de São 

João da Boa Vista, que deve ser a gerência regional da jurisdição 

de Mococa, faz uma informação fiscal pedindo esclarecimentos sobre 

o fato de as entidades de deficientes visuais, por exemplo, ou de 

Guarda Mirim colocar à disposição de algumas empresas pessoas para 

trabalhar com idéia de inseri-las no mercado de trabalho.   Ele 

faz a pergunta à Diretoria de Arrecadação se tais pessoas poderiam 

ser consideradas empregados.  E manda uma cópia disso para o CNAS, 

sem que a própria diretoria se manifeste. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E nós colocamos a cópia sem 

nada dentro do processo? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - E ainda escreveram em 

cima:   denúncia!  Isso não é denúncia, é uma consulta feita ao 

INSS, que a diretoria nem sabia que tinha sido mandada para cá.  
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Então, estamos sendo cobrados injustamente.  Por isso essa 

triagem, para que o Presidente, Vice-Presidente e Secretário-

Executivo ou qualquer pessoa que seja cobrada diga que isso nunca 

foi uma denúncia. 

Há outra caso.   Lembro que o Conselheiro Gilson era 

Presidente, quando foi julgado o processo do Hospital de Caridade 

Dr.  Astrogildo de Azevedo.   Foi julgado o processo, mantido o 

CEFF e agora recebemos outra denúncia, que na verdade não é 

denúncia, é apenas uma correspondência mandando dizer que o 

Hospital Astrogildo não tem convênio com o SUS.  Isso não é crime, 

não é delito.  Ele não pediu renovação.  Se ele pedir renovação 

será negada.  Se não pedir, não posso cancelar. 

Agora vêm os casos que eu acho que podem ser apreciados 

em função das colocações que o INSS faz.   Algumas são com relação 

ao estatuto, outras, fazendo considerações sobre gratuidade.  

Esses eu acho que são passíveis de julgamento.   

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E nesses todos há um 

comunicado oficial do INSS para o Conselho? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Quase todos são 

dirigidas ao Sr. Presidente, para que seja distribuído e faça 

cumprir o Decreto nº 2.536. 

Eu numerei em função de ter colocado as entidades em 

ordem alfabética, e mais à frente vou explicar por quê. 

JULGAMENTO 

   1. Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial 
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   2. Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - 

ABCR 

   3. Associação de Ensino de Ribeirão Preto 

   4. Associação de Amigos do Hospital das Clínicas 

   5. Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural 

   6. Casa de Saúde de Campinas 

   7. Colégio Batista Santos Dumont 

   8. Colégio São Miguel Arcanjo 

   9. Comunhão Espírita Cristã de Curitiba 

   10.  Congregação Missionários Filhos Imaculado Coração 

de Maria 

   11. Congregação e Beneficência Sefardi Paulista 

   12.  Congregação Mekor Hain 

          13.  Fundação Armando Alvares Penteado 

   14.  Fundação Dom Aguírre 

   15.  Fundação Educacional Monsenhor Messias 

   16.  Fundação Educacional Edson Queiróz 

   17.  Fundação Ítalo-Brasileira Felice Rosso 

   18.  Fundação para o Desenvolvimento da Ciência 

   19.  Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - 

UNISUL 

   20.  Fundação Universitária Mendes Pimentel 

   21.  Instituição Sinodal de Assistência, Educação e 

Cultura - ISAEC 

   22.  Instituto Brasil Estados Unidos do Ceará 

   23.  Instituto Filadélfia de Londrina 

   24. Instituto Padre Machado 
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   25. Maternidade de Campinas 

   26. Organização Mogiana de Educação e Cultura - OMEC 

S/C Ltda. 

   27. Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 

   28. Sociedade Antônio Vieira 

   29. Sociedade Civil Colégio Cristo Rei 

   30. Sociedade de Educação e Assistência Social 

   31. Sociedade de Ensino e Beneficência 

   32. Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu 

   33. Sociedade Educacional Escolápia Feminina - SEDEF 

   34. Sociedade Goiana de Cultura 

   35. Sociedade Guarulhense de Educação 

   36. Sociedade Mineira de Cultura 

   37. Sociedade Paranaense de Cultura 

   38. Sociedade Portuguesa de Beneficência 

   39. Sociedade Porvir Científico 

   40. União Sul Brasileira de Educação e Ensino - USBEE - 

UBEA 

   41. União Social Camiliana 

   Para o julgamento dos referidos processos fica assim a 

proposta de distribuição no âmbito da Comissão de Normas: 
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Conselheiros Quantidade Seqüência 

Ângela 

Carlos Ajur 

Dora Sílvia 

José Andrade 

Leovane Gregório 

Marcelo 

Maria Aparecida 

Maria Tereza 

Regina Maria 

6 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

2 

1 a 6 

7 a 8 

9 a 13 

14 a 18 

19 a 23 

24 a 28 

29 a 33 

34 a 39 

40 a 41 

 

 

   O critério utilizado visou à total transparência e à 

garantia de isenção nos julgamentos. A Comissão de Normas seguiu o 

critério de ordem alfabética da entidade e do conselheiro relator.  

Salientamos que os processos serão julgados segundo o que 

prescreve o artigo 7º do Decreto nº 2.536/98 e que as denúncias 

serão analisadas em função das normas vigentes ao ato denunciado. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Nós teríamos de trazer para o 

Plenário a situação abordada na reunião anterior.  Quero deixar 

bem claro que é uma proposta de distribuição, e os senhores 

poderão apresentar sugestões. 

   Passaremos agora ao relato dos pedidos de 

reconsideração.  Lembro também que foi dito que haveria 300 e 

poucos processos pendentes em nível de reconsideração.  Começamos 



 137 de 163 

a fazer essas análises e esse informe será apresentado pelo 

Conselheiro Marcelo. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Esses processos em julgamento 

vão seguir todo aquele trâmite de defesa? 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sim, isso é lei. 

  

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Isso se vota com o 

relator.   Se o relator considerar cassado aí é que vem ao 

plenário. 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - Quero esclarecer o seguinte:  

cada um desses processos resultado de denúncias, têm de, primeiro, 

ser distribuídos, como está sendo feito;  segundo, cada relator 

tem de emitir o seu voto e há um prazo legal para isso.  Esse voto 

é trazido ao Conselho para ser objeto de deliberação, e aí tem de 

ouvir as partes. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Minha indagação era por causa 

disso.  A partir do momento em que nós vamos aprovar a 

distribuição desses processos, que há um calendário e distribuição 

por ordem alfabética, ao mesmo tempo, vencido o prazo, a 

presidência vai ter de colocar na ordem do dia.   Então, todos os 

conselheiros que estão aqui para relatar esses processos, 

automaticamente terão de trazer o parecer para a próxima reunião.  

Não é isso? 
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   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - A partir do momento em 

que se comunica à entidade, ela tem 30 dias para se defender, para 

apresentar sua defesa, seja documentação ou o que for. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - É o que estou dizendo.  Vamos 

votar isso agora e comunicar agora às entidades.  É isso?  Então, 

na reunião de 11 e 12 de fevereiro, já deverão estar na pauta.  

Isso é o que está no decreto. 

 

   CHARLES ROBERTO PRANKE - Não é a partir de agora que se 

conta o prazo para a defesa, é a partir do parecer que for 

aprovado na Plenária. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu sei disso.  Na reunião de 

fevereiro todos os pareceres terão de estar aqui para ser lidos.  

É isso que estou querendo chamar a atenção.  Só isso. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Estou anotando para 

depois colocarmos em apreciação todos os encaminhamentos. 

   Com a palavra o Marcelo. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - V.Sas. prestaram atenção ao que 

eu disse:  o parecer desses processos deve ser apresentado na 

reunião de fevereiro.   Falo isso porque há pessoas que receberam 

processo para emitir parecer mas ainda não assinaram a 

distribuição. 
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   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Essa é uma proposta, como eu 

já falei.  Peço que revisem isso.  Eu conheço trâmite de processo 

e sei que esse prazo não será possível cumprir. 

 

   MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Seria necessário 

distribuir para mais pessoas. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu estava dizendo à Conselheira 

Ângela que sou louco para aprender esse lado cartorial, eu vou 

ajudar, todos os Conselheiros do Governo ajudarão.  Eu vou 

convocar os Conselheiros do Governo que moram em Brasília, para 

que também trabalhem nisso. 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - Creio que deveríamos tomar uma 

providência de natureza prática, que é a seguinte:   como são 41 

processos, evidentemente que na próxima reunião, depois do prazo, 

não vamos conseguir jamais julgar esses processos todos.  Vamos 

ter de fazer o julgamento pela ordem.  Isso vai envolver muito 

mais que uma reunião, possivelmente isso se estenderá por 5 ou 6 

reuniões, no mínimo. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Concordo plenamente.  Só disse 

que eles teriam de estar prontos para a pauta de fevereiro. 

Evidentemente que a Presidência terá o bom senso de colocar na 

ordem que foi listada aqui:  Ângela, Carlos Ajur, Dora, José 

Andrade  etc. etc.   Mas nada impede  − e V.Sa. sabe disso, como 
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ex-Presidente − que, vencido o prazo, algum Conselheiro requeira a 

vinda ao Plenário. 

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - A proposta do Conselheiro 

Gilson é pertinente, porque teremos de fazer aqui o relato.  Temos 

duas saídas:  se por exemplo cada um dos Conselheiros aqui 

mencionados trabalhar com mais um Conselheiro − por exemplo, eu 

trabalho com o Presidente, que já se comprometeu de público, 

inclusive, a me ajudar a relatar os processos −, na primeira 

reunião esses processos já estarão prontos, juntos com os do 

Carlos Ajur, que vai trabalhar com outra pessoa, para ajudá-lo.   

   Como serão 8 processos em um dia, os que não tiverem 

proposta de cancelamento  − e a entidade não ficará sentida com 

isso − traremos a ementa do voto e será feita a votação.  

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - E a comunicação à entidade? 

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Todo o rito determinado 

pelo decreto será cumprido, Irmã.  A entidade vai ser notificada 

etc.    

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - O problema é que não vamos poder 

convocar todas as entidades para fevereiro. 

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Todas não, Gilson.  

Começaremos pelos 6 que estão comigo mais as duas do Carlos Ajur.   
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Quando chegar em fevereiro, vem mais 10 para o próximo mês.  O que 

o senhor acha, Presidente?  Não temos outra saída. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Quem ficou o tempo inteiro 

pedindo que a Comissão de Normas resolvesse isso fomos nós.  E aí 

chamo a atenção das Conselheiras Tânia e Fátima e do Vice-

Presidente.   Agora, se precisar convocar o Conselho para mais um 

dia, pagar mais uma diária para ficar aqui e votar esses 

processos, a presidência vai fazer.   Mas vamos votar esses 

processos.   Não vou deixar 41 entidades esperando até o final do 

ano para julgar processo.  Isso não pode ocorrer.  Nossa reunião 

está marcada para os dias 11 e 12 de fevereiro.   Poderá ser 

convocada extraordinariamente para votar 10 processos e assim 

sucessivamente.   

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Então fica aprovada 

a distribuição interna da Comissão de Normas. 

   Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Passaremos agora ao relato dos 

processos de reconsideração.  

 

   TARCÍSIO ZIMMERMANN - O que ficou registrado é que todas 

as 41 entidades terão seus processos julgados em fevereiro? 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Não foi isso.  Eu disse que 

faríamos o possível para julgar um grande número em fevereiro, 
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outro tanto em março, em abril, sempre com uma reunião a mais para 

que pudéssemos deslanchar. Dependendo do prazo do decreto, podemos 

convocar extraordinariamente dias 22 e 23 de janeiro, só para 

julgar isso. 

 

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

Conselheira Dora. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Já que o prazo é exíguo, eu 

pediria que a Coordenação de Normas entregasse imediatamente os 

processos aos relatores, inclusive com o espelho da situação de 

cada entidade, para que pudéssemos nos inteirar da situação atual 

da entidade, porque às vezes são processos de 1996, 1997, 1998 e 

já estamos em 2000. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Peço que a senhora 

encaminhe seu pedido à Coordenação de Normas. 

   Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O Conselheiro Marcelo fará 

agora o relato dos processos pendentes em reconsideração. 

   Eu gostaria que os Conselheiros prestassem bem atenção, 

porque são os processos relacionados entre os 300 e poucos 

indicados na reunião anterior. 
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   MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Temos 55 processos, com o 

número do processo, a entidade, a cidade, a unidade da Federação, 

o assunto e o parecer. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - O Conselheiro Marco 

Aurélio pediu um aparte. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu só queria alertar os 

Conselheiros que essa matéria é passível de vista.   O Conselheiro 

que quiser pedir vista pode fazê-lo. 

 

   MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Indago a Mesa se é preciso 

ler toda a relação. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Brito, apesar de você estar na 

presidência, em estágio probatório, devo alertar que o Conselheiro 

Marcelo precisa ler tudo, para que conste das nota taquigráficas e 

dos Anais. 

 

   MARCELO QUEIROZ DE OLIVEIRA - Vou proceder à leitura. 

PEDIDOS DE  RECONSIDERAÇÃO 

EXAMINADO E JULGADO PELA COMISSÃO DE NORMAS 
REUNIÃO: 11 DE DEZEMBRO DE 2000 

 

PROCESSO ENTIDADE CIDADE UF ASSUNTO PARECER 

44006.006929/98-08 Associação Vinhedense de Educação do 
Homem do Amanhã 

Vinhedo SP Registro Deferido 

44006.001257/99-17 Centro Comunitário Irmão André - CECOIA Sousas SP Registro / CEFF Deferido 
44006.002256/97-28 União Artística Operária Florianense Floriano PI Recad / Ren. 

CEFF 
Diligência 

44006.001881/99-79 Sociedade de Integração do Menor São Paulo SP CEFF Deferido 
44006.007187/98-75 Fundação Educacional de Brusque Brusque SC Registro / CEFF Indeferido 
44006.007187/98-75 Centro de Estudos Médicos - BecQuerel Rio de 

Janeiro 
RJ Registro Indeferido 

44006.003123/99-21 Serviço de Proteção a Maternidade e a 
Infância D. Angelina de Almeida 

Abicas MG Registro Indeferido 

44006.000576/98-89 Fundação Municipal do Trabalho Aracaju SE Registro Indeferido 
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28010.002747/94-47 Fundação Educacional do Planalto Central 
Catarinense - FEPLAC 

Curitibanos SC Recadastramento Arquivado 

44006.002639/96-14 Legião da Cruz de Livramento Santana do 
Livramento 

RS Registro deferido 

44006.000707/00-41 Cima´s Fundação São 
Lourenço 

MG Registro Deferido 

28987.013296/95-53 Associação de Pais e Funcionários da 
SETR/DER 

Curitiba PR Registro Deferido 

44006.003160/98-77 Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais de Janaúba 

Janaúba MG CEFF Deferido 

44006.003011/97-36 Instituto de Proteção e Assistência a 
Infância Prof. Renato de Carvalho Loures 

Juiz de 
Fora 

MG Registro / CEFF Indeferido 

44006.003424/99-28 Biblioteca Rio-Grandense Rio Grande RS CEFF Indeferido 
44006.002574/99-13 Fundação Municipal de Educação e Cultura 

de Santa Fé do Sul 
Santa Fé do 
Sul 

SP Registro Indeferido 

44006.007184/98-87 Associação Escolar Benjamin Constant São Paulo SP CEFF Indeferido 
44006.000921/98-75 Centro Social dos Servidores Municipais 

do Recife 
Recife PE Registro Indeferido 

44006.003045/99-10 Câmara de Cultura, Comércio e Turismo 
Brasil – Países Africanos 

Rio de 
Janeiro 

RJ Registro Indeferido 

44006.001591/98-16 Associação Jovem Comunitária - AJOC Garanhuns PE CEFF Indeferido 
44006.000739/97-61 Fundação Educacional Pestalozzi de Ponta 

Grossa 
Guaraci de 
Ponta 
Grossa 

PR Registro / CEFF Indeferido 

44006.001213/9941 Fundação Ulysses Guimarães Apodi RN Registro Indeferido 
44006.002270/00-26 Instituto de Pesquisas Sistêmicas e 

Desenvolvimento de Redes Sociais – 
Instituto NOOS 

Rio de 
Janeiro 

RJ Registro Indeferido 

44006.001976/00-87 Cooperação e Apoio a Projetos de 
Inspiração Alternativa 

Rio de 
Janeiro 

RJ Registro Indeferido 

44006.004894/97-65 Escola Maria Rosa Jequié BA CEFF Indeferido 
44006.001980/99-51 Asilo dos Velhinhos de Volta Redonda Volta 

Redonda 
RJ CEFF Deferido 

44006.001664/99-61 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Correia Pinto - APAE 

Correia 
Pinto 

SC CEFF Deferido 

44006.003293/99-51 Associação dos Moradores da Vila Nova São 
Carlos 

Porto 
Alegre 

RS Registro Deferido 

44006.002533/98-47 Lar São Vicente de Paulo Cornélio 
Procópio 

PR CEFF Deferido 

44006.002643/99-26 Grupo de Apoio à Comunidade do Bairro de 
Caracará 

Senador 
Pompeu 

CE CEFF Deferido 

44006.004492/98-32 Associação Assistencial Montemorense Monte Mor SP CEFF Deferido 
44006.007106/98-73 Caminho do Senhor Rio de 

Janeiro 
RJ CEFF Deferido 

44006.001060/98-51 Escola de Corte e Costura da Casa Popular Fortaleza CE Registro Deferido 
44006.007185/98-40 Centro de Apoio, Reabilitação e 

Desenvolvimento do Potencial Humano - 
CARD 

Assis SP CEFF Deferido 

44006.003050/99-50 Comissão Municipal do Bem Estar do Menor 
de Tubarão 

Tubarão SC CEFF Deferido 

44006.003233/99-20 Lar Espírita Ganuto de Oliveira Goiânia GO CEFF Deferido 
44006.000349/98-17 Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Dois Vizinhos 
Dois 
Vizinhos 

PR CEFF Deferido 

44006.001096/99-80 Sociedade Beneficente Santo Agostinho Rio de 
Janeiro 

RJ CEFF Deferido 

44006.007012/97-41 Sociedade dos Irmãos da Congregação de 
Santa Cruz 

Campinas SP Ren. CEFF Deferido 

28980.011455/95-27 Fundação Movimento Assistencial 
Trindadense à Infância - Madri 

Trindade GO Recad / Ren. 
CEFF 

Deferido 

44006.001126/99-49 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Virgínia 

Virgínia MG CEFF Deferido 

44006.002264/98-37 Instituto Cristão Evangélico de Goiás Anápolis GO CEFF Deferido 
44006.003497/99-00 Associação do Pão de Santo Antônio Diamantina MG Ren. CEFF Diligência 
44006.001589/99-47 Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro Mogi Guaçu SP CEFF Deferido 
44006.001597/99-75 Sociedade Civil Colégio Nóbrega Recife PE CEFF Deferido 
28996.025583/95-33 Sociedade de Assistência à Maternidade e 

à Infância - SAMI 
Juquiá SP CEFF Deferido 

44006.003506/99-91 Escola Sindical do Sul Florianópol
is 

SC Registro Indeferido 

44006.003410/97-51 Associação dos Funcionários da Conservas 
Oderich 

São 
Sebastião 
do Caí 

RS Registro Indeferido 

44006.002768/99-00 Associação de Caridade Nossa Senhora das 
Dores 

Nossa 
Senhora das 
Dores 

SE CEFF Deferido 

44006.002296/99-12 Associação Beneficente Euro-Brasileira Fortaleza CE Registro Deferido 
44006.001408/99-09 Associação de Pais e Amigos dos Butiá RS CEFF Deferido 
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Excepcionais de Butiá - APAE 
44006.001141/99-32 Conselho Particular Vicentino Antônio 

Frederico Ozanan 
Oliveira MG Registro Deferido 

44006.005870/97-32 Sociedade Pestalozzi de Missão Velha Missão 
Velha 

CE CEFF Deferido 

44006.001134/99-77 Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Itapirapuã 

Itapirapuã GO Registro Deferido 

44006.000042/00-21 Ação Comunitária Todos Irmãos São Paulo SP CEFF Deferido 
      

 
 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO  - Sr. Presidente, eu queria 

fazer uma retificação.  Na Fundação Movimento Assistencial 

Trindadense à Infância, é “Matri” e não “Madri” e o assunto é 

deferir o recadastramento e manter o indeferimento de CEFF, que 

lamentavelmente saiu incorreto. 

 

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

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Irmã Tereza, a leitura do 

Conselheiro Marcelo é o parecer da Comissão de Normas em relação a 

essa matéria?    É isso que eu posso entender. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sim, mas pode pedir vista. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Então, a Comissão de Normas 

conclui pelo parecer lido pelo Conselheiro Marcelo. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Com a correção solicitada pela 

Conselheira Dora. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sr. Presidente, V.Sa. está 

dando a palavra para encaminhar a votação? 
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   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Já pode encaminhar 

a votação. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Os Conselheiros não vão pedir 

vista?  Eu vou encaminhar a votação. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Vamos dar início à 

votação. 

   

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Peço vista do Processo nº 

44006.003506/99-91, Escola Sindical do Sul, Florianópolis, Santa 

Catarina, com registro indeferido. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Concedido pedido de 

vista à Conselheira Fátima. 

   Com a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Quero encaminhar favoravelmente 

ao parecer da Comissão de Normas.  Voto a favor de tudo o que foi 

lido. 

    

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Sempre ouvi dizer que vista 

é algo que se pede não porque se está em desacordo, mas porque 

quer conhecer melhor. 
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   MARCO AURÉLIO SANTULLO - O processo que você pediu vista 

está retirado dessa lista.  Vamos votar o restante. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Ah, então está bem. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação. 

   Os Conselheiros que concordam permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

   Aprovado. 

   Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Item 8 - Critérios para exame 

dos processos no Serviço de Análise. 

   Apresentamos aos Srs. Conselheiros uma instrução 

normativa que estabelece procedimentos internos, não constitui uma 

resolução.  

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Critérios que deverão ser 

observados pela equipe de análise de processos: 

   I - Aspectos formais 

   A - Identificação da entidade (formulário padrão) 

   B - Estatuto - finalidades. 

   C - CNPJ - atualizado. 

   D - Ata da eleição da atual diretoria da entidade, 

registrada em Cartório. 
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   E - Em se tratando de fundação, exigir a escritura 

pública e comprovante de aprovação pelo Ministério Público. 

   F - Declaração de regular funcionamento. 

   II - Demonstração de serviços prestados 

   A - Balanços patrimoniais, demonstrativos de receita e 

despesa, demonstrativos de origem e aplicação de recursos, 

demonstrativo de mutações no patrimônio  − entidades de ensino 

superior e entidades que recebem subvenções devem publicar os 

balanços em jornais de grande circulação. 

   B - Notas explicativas − não precisam ser publicadas. 

   C - Relatório de atividades - qualidade dos serviços 

prestados. 

   D - Público-alvo. 

   III - Gratuidade 

   As entidades de Assistência Social que não vendem 

serviços, ou seja, todo seu público-alvo é atendido gratuitamente, 

não necessitam da memória de cálculo de percentual de gratuidade, 

porque todo o gasto da instituição é voltado para o atendimento 

das necessidades dos beneficiários.  Isso vale também para aquelas 

cujos recuso é de convênio para o atendimento da gratuidade.   

Atentar para as despesas de custeio, que não podem ser 

exageradamente grandes com relação ao emprego na gratuidade. 

   Observações: 

   - Considerar as gratuidades parciais e os projetos de 

Assistência Social também para as entidades de educação. 
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   - Não serão considerados para fins de cálculo de 

gratuidade os valores relativos a bolsas custeadas pelo FIES, ou 

resultantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

   - Considerar os atendimentos gratuitos efetivamente 

prestados pelas entidades de saúde, vinculadas ao SUS. 

   - Deverão ser aceitas as demonstrações contábeis 

auditadas por auditores independentes, inscritos nos Conselhos 

Regionais de Contabilidade.  Não exigir demonstrações contábeis 

auditadas por auditores da CVM, uma vez que o Conselho Federal de 

Contabilidade, em sua Resolução nº 877/00, dispensa as entidades 

sem fins lucrativos dessa auditagem por auditores vinculados à 

CVM. 

   - Os balanços e os relatórios de atividades de 1997 

devem ser analisados à luz do Decreto nº 752/93.   Os balanços e 

relatórios de 1998/1999 e seguintes devem ser analisados à luz do 

Decreto nº 2.536/98. 

   - Para análise do estatuto das APAEs, verificar nota 

técnica da Comissão de Normas, que está sendo adequada, aprovada 

na reunião de 11.12.2000. 

   Presidente, eu aproveitaria para me inscrever. 

   Embora eu tenha participado da elaboração desse 

documento, eu tenho uma objeção com relação aos balanços e 

relatórios de 1998/1999.  Em relação aos relatórios, nem tanto, 

mas como os balanços dizem respeito a uma prática contábil, 

portanto, à performance econômica da entidade, quando se entra no 

exercício não se pode mudá-lo no meio.  Sobre isso há resoluções 

da Secretaria da Receita Federal.  Talvez fosse oportuno 
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verificarmos antes essa legislação, para apreciação do ano de 

1998, porque nosso decreto  − e o Conselheiro Gilson deve se 

lembrar bem da data − foi de 6 de abril de 1998, portanto, já 

estávamos há 4 meses em andamento com uma prática contábil, 

diferente da que vem prescrita no decreto. 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - O comentário que eu faria é que o 

exercício de 1997, como a legislação não retroage, está tranqüilo, 

deve ser observada a legislação anterior.  No que diz respeito a 

1998 e 1999, houve controvérsia, porque, se não me engano,  a lei 

dizia que era retroativa.  A Lei nº 9.732 dizia que valeria para o 

ano em curso.  Isso precisa ser confirmado.   Mas o Supremo 

considerou a lei inconstitucional em um certo artigo.   Assim, é 

preciso analisar para ver qual a implicação de uma coisa com a 

outra.   Infelizmente, eu perdi a sutileza desses detalhes. 

 

   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Precisamos ver o Código 

Tributário  e o Comercial com relação a isso.  O Código Tributário 

é lei complementar.  Mesmo que a Lei nº 9.732 não tenha caído pela 

decisão do Supremo... 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - Creio que as entidades estão 

fazendo 1998 de acordo com a nova legislação, por segurança, para 

se garantirem. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  O Decreto nº 2.536 é de abril 

de 1998. O exercício de 1998 não teria de cumprir as exigências do 
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decreto.  Isso precisa ficar mais bem definido, porque as 

entidades podem interpretar das duas formas. 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - Caberia um parecer da Consultoria 

Jurídica do Ministério, à luz da legislação. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Devemos verificar como fica o 

exercício de 1998. 

  

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Aprovo a proposição do 

Conselheiro Gilson. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Depois vou colocar 

em votação a proposta de encaminhamento à Consultoria Jurídica. 

 

   CHARLES ROBERTO PRANKE - Como fizemos constar no Decreto 

nº 3.504 o critério da utilidade pública federal como parte dos 

requisitos para o certificado de fins filantrópicos, eu proporia 

que houvesse um período de transição, porque muitas entidades não 

conseguirão esse certificado de uma hora para outra.  Que valha o 

protocolo de encaminhamento, no período de transição, até 

31.12.2001.   A mesma lógica valeria para a inscrição e para o 

registro nos Conselhos Municipais de Assistência Social e o do 

Distrito Federal. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Irmã, há uma 

proposta de encaminhamento do Conselheiro Gilson.   Isso fica 
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somado aos critérios, se a Comissão concordar, e tudo seria 

remitido à Consultoria Jurídica. 

   Em apreciação a proposta do Conselheiro Gilson de 

encaminhar os critérios para conhecimento da Consultoria Jurídica. 

 

   GILSON ASSIS DAYRELL - Neste assunto, não podemos ter 

meia interpretação do Conselho.  Temos de estar totalmente 

cobertos por um posicionamento formal, para nos resguardar de 

eventuais complicações futuras, no caso do Decreto nº 2.536.  Se  

não tivermos isso, corremos o risco de alguém contestar e não 

termos como nos defender. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em apreciação a 

proposta do Conselheiro Gilson. 

   Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Já que vamos fazer essa 

consulta, poderia fazer o mesmo em relação à alteração daqueles 

itens estatutários. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Os itens 

estatutários foram os da APAE. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Não são os da APAE. 

   A equipe de análise está baixando os estatutos em 

diligência em razão de itens que estão escritos, porém a redação é 

diferente daquela. 
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   ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Dora, eu conheço bem o 

gênio da Consultoria Jurídica.  Creio que não é bom chegar lá uma 

proposta desse tipo, porque eu já li, em outro parecer  − e a 

equipe de análise é capaz de concordar comigo −, que eles foram 

extremamente malcriados, dizendo que isso é questão de quem não 

sabe português. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu não estou 

querendo dizer que vá à Consultoria Jurídica, só queria que 

arrematasse esse assunto com essa ponderação para a equipe de 

análise.   Não é para a Consultoria Jurídica. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Em votação a 

proposta do Conselheiro Gilson de encaminhamento à Consultoria 

Jurídica.   (Pausa.) 

   Os Conselheiros que concordam permaneçam como estão.   

(Pausa.) 

   Aprovado. 

   Para dar prosseguimento aos informes, tem a palavra a 

Irmã Tereza. 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Estão em anexo as 

recomendações aos Conselhos Municipais de Assistência Social, que 

alguns Conselheiros não tinham. 

   Desejo a todos um feliz Natal e um ano de 2001 pleno das 

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

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - A recomendação aos Conselhos 

Municipais será feita por meio de ofício da Presidência com a 

Comissão de Normas? 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sim. 

   Sr. Conselheiro, há uma recomendação da Soraya.    Nós 

colocamos como encarte no Boletim Informativo.  Não sei como isso 

ficaria. 

 

   TÂNIA MARA GARIB - Não é recomendação da Soraya, é uma 

sugestão. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Lembro que na 

última reunião ficou acordado que essa recomendação já estaria 

aprovada ad referendum e seria remetida por ofício. 

   Com a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Será feita por ofício? 

 

   IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sim. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Como eu tenho de sair, desejo a 

todos um feliz Natal. 
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   EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Como eu também tenho de 

sair, desejo a todos um feliz Natal, feliz ano-novo e que possamos 

estar todos reunidos aqui no ano que vem.   

 

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

palavra à representante da Comissão de Financiamento, parabenizo a 

Comissão de Normas pelo trabalho feito e pela dedicação no exame 

dos processos. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Em relação aos temas comuns, 

discutimos a III Conferência Nacional de Assistência Social.   

Como julgamos ser o evento mais importante no ano de 2001, já 

apresentava um certo atraso, porque deveríamos ter discutido já 

nesta reunião os assuntos atinentes à III Conferência.  Como duas 

reuniões não foram realizadas, a de novembro e a de dezembro, 

devemos recuperar esse tempo marcando reunião em janeiro para 

discutir as questões iniciais relativas à Conferência. 

   É fundamental que a Comissão Organizadora da III 

Conferência Nacional de Assistência Social se reúna para decidir 

uma data para tomarmos algumas decisões que precisam ser adotadas 

rapidamente. 

   Quanto ao tema para a reunião ordinária de janeiro, 

sugerimos que hoje fosse a Anna Peliano e na próxima reunião fosse 

discutido o Orçamento da Assistência Social. 
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   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Isso já foi 

aprovado, pela manhã.   Os temas comuns, já foram tratados. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - No que diz respeito aos 

temas específicos, ressalta-se a definição sobre o andamento do 

Orçamento no Congresso Nacional, com emendas, cortes e vetos, que 

deverá fazer parte do Boletim. 

   Quanto à dispensa de CND, a Comissão solicita oficiar à 

SEAS questionamento indagando quantas entidades estão recebendo 

diretamente recursos do Fundo Nacional e qual a proporção com 

relação às que recebem através do município. 

   Como a CND é dispensada pela Saúde, Educação e pelo 

Comunidade Solidária, queremos saber quantas entidades estariam 

recebendo diretamente, sem passar pelo município.  Isso quebra o 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, 

diminuindo o poder dos municípios.  Dessa forma, a Comissão de 

Financiamento se junta à representação dos Municípios neste 

Conselho para que seja aprovado o projeto do Deputado Eduardo 

Barbosa, a  fim de que a CND não seja exigida para a Assistência 

Social, em razão de suas próprias características, conhecidas de 

todos. 

   O repasse de recursos às entidades e organizações de 

Assistência Social, devidamente registradas no CNAS, será 

efetivado por intermédio dos fundos estaduais, municipais e do 

Distrito Federal, de acordo com os critérios estabelecidos pelos 

respectivos conselhos.  Consideramos que as entidades de fins 
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lucrativos estão dentro do que determina a Lei Orgânica da 

Assistência Social. 

   Por fim, discutimos o Ofício SRF/COSIT nº 612, do Carlos 

Alberto de Niza e Castro, Coordenador Geral do Sistema de 

Tributação da Secretaria da Receita Federal.  Recordo que isso se 

refere às entidades que não receberam dezembro, mas haviam 

colocado verbas próprias.  Foi indagado à Receita se elas poderiam 

ser ressarcidas.  Segundo o Sr. Carlos Alberto,  as entidades 

devem apresentar seus pleitos à unidade da Secretaria da Receita 

Federal da jurisdição dos seus domicílios fiscais, onde também 

poderão esclarecer dúvidas a respeito da matéria e, de acordo com 

a situação de cada entidade, será estudado o caso e poderão ser 

ressarcidas ou não. 

 

   TÂNIA MARA GARIB - É muito importante colocar essa 

notícia no Boletim.  Devemos alertar o Conselheiro Charles sobre 

isso. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - A matéria já está 

no Boletim. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Por fim, elaboramos o  

relatório do ano 2000 da Comissão de Financiamento. 

   Em 2000, a Comissão de Financiamento se reuniu 

sistematicamente, com a presença da maioria dos seus membros e a 

representação da SEAS.   A esse respeito, queremos dizer ao 

penúltimo e ao atual presidente que a Comissão, durante um 
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determinado momento, teve problema de quorum, mas há muito tempo 

esse problema não existe mais.  Inclusive, na última reunião todos 

estiveram presentes, tanto os representantes da sociedade civil 

como os do Governo. 

   Ainda em relação ao relatório de 2000, a Comissão 

sugeriu ao Plenário a aprovação dos três relatórios apresentados 

pela SEAS  − execução orçamentária e financeira do FNAS; exercício 

de 2000, com a recomendação de que nos próximos relatórios sejam 

acrescidas as metas físicas realizadas; discutiu e aprovou, com 

ressalvas, a proposta orçamentária do FNAS, para 2001, apresentado 

pelo MPAS. 

   Além disso, avaliou o papel dos GTs constituídos e 

contribuiu para os Boletins Informativos do CNAS. 

   Entre outros, tem os seguintes temas em discussão: 

critérios de repartição de recursos; critérios de repasse de 

recursos;  dispensa da CND;  capacitação; informações gerenciais 

do CNAS; programas, projetos e ações que devem compor o orçamento 

do FNAS e III Conferência Nacional de Assistência Social. 

    Todos esses trabalhos contaram com a participação 

extremamente importante da Coordenadoria do CNAS, da Maria Mercês 

Carvalho, que assina junto comigo esses documentos. 

   Aos funcionários deste Conselho, suporte sem o qual não 

viveríamos, aos Conselheiros aqui presentes, aos dois últimos 

presidentes do CNAS e a todos nós, desejo um feliz Natal e, 

principalmente, um ano-novo de muita prosperidade, muita 

democracia, muita participação e que a III Conferência Nacional 

seja um salto de qualidade para a Assistência Social neste país. 
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   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

   TÂNIA MARA GARIB - Imaginei que em algum momento 

fôssemos consolidar o balanço do que foi feito em 2000 pelas 

Comissões, por isso não o apresentei junto com os informes da 

Comissão de Política.  Informo aos Srs. Conselheiros que será 

encaminhado a todos, por e-mail, o resumo das ações praticadas 

pela Comissão de Política. 

   Aproveito a oportunidade para referendar as palavras já 

ditas em relação ao desejo de bom Natal e bom ano-novo, para ser 

breve. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Não será feita hoje 

a apresentação do Sicnas.   Em fevereiro o Secretário Hélio fará a 

apresentação. 

   Com a palavra o Conselheiro Charles. 

 

   CHARLES ROBERTO PRANKE - Definimos a prorrogação das 

datas da III Conferência, mas não definimos as etapas municipais e 

estaduais.   Como queremos fechar o Boletim amanhã, proponho que 

seja dada uma decisão. 

 

   TÂNIA MARA GARIB - Ele tem razão por causa do Boletim.   

Na proposta está até quando vão as conferências municipais.  Seria 

importante fechar esse dado. 
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   CHARLES ROBERTO PRANKE - No relato da Comissão de 

Política consta que a realização das conferências municipais será 

até 30 de junho de 2001.    Minha proposta seria que fosse até 30 

de julho, porque foi adiada por 2 meses a Conferência Nacional.  

Por igual período, deveríamos adiar as conferências estaduais e 

municipais. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Na mesma proporção da 

Conferência Nacional.  Correto. 

 

   MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA - Eu concordo, você concorda 

Tânia? 

 

   TÂNIA MARA GARIB - Concordo, mas temos de mudar os 

outros prazos que estão abaixo. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Para o Boletim só 

interessa as datas das conferências municipais e estaduais e a 

data da nacional. 

    

   TÂNIA MARA GARIB - Até 31 de julho, conferências 

municipais; 30 de setembro, conferências estaduais. 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Perfeito. 

   Em apreciação a recomendação da Comissão de Política.   

(Pausa.) 
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   Em votação.  (Pausa.) 

   Aprovada. 

 

   MARCO AURÉLIO SANTULLO - Como ficou o calendário das 

conferências? 

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Até 31 de julho, 

conferências municipais;   até 30 de setembro, conferências 

estaduais, e de 30 de novembro a 3 de dezembro, a III Conferência 

Nacional. 

   Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

   DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, cientifico o 

Plenário que para o nosso último Boletim, 2ª edição, conseguimos 

um disquete com  7.500 endereços, tirados do nosso CD, e eu 

acredito que amanhã a Presidência e a Secretaria Executiva 

consigam rodar para mandar para as entidades, ainda antes do final 

do ano.  

 

   PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Antes de retornar  

a presidência ao Conselheiro Marco Aurélio, desejo a todos um 

feliz Natal e próspero ano-novo. 

    

  (Neste momento, reassume a presidência o Sr. Marco Aurélio 

Santullo.) 
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   PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Lembro a todos os 

Conselheiros que em janeiro não haverá reunião do Conselho, mas 

haverá a do grupo da Conferência, cuja data será decidida entre os 

senhores.  A reunião de fevereiro será nos dias 12 e 13  de  

fevereiro. 

 

   TARCÍSIO ZIMMERMANN - Em virtude da deliberação que 

houve sobre a análise dos processos, permanecem as mesmas datas?  

Haveria a possibilidade de ter mais um dia de reunião. 

 

   PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  A possibilidade 

de ter mais um dia depende de os Conselheiros Ângela, Carlos Ajur 

e Dora concluírem a análise dos processos.  

   A tarefa mais importante para o mês de janeiro é o Grupo 

da Conferência sistematizar os trabalhos relativos à Conferência 

Nacional.   

   Se os Conselheiros Ângela, Dora e Carlos Ajur, os três 

primeiros da relação, concluírem os pareceres até 20, 22 de 

janeiro, a presidência poderá ver a probabilidade de convocar o 

Conselho para sessão específica para deliberar sobre aquelas 

matérias.  Caso contrário, está mantido o calendário com a reunião 

de fevereiro. 

   A Presidência deseja a todos um feliz Natal e um 

próspero ano-novo.   

   Agradeço aos funcionários do CNAS, aos Conselheiros, 

principalmente aos presidentes de Comissão, os que mais sofrem com 
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a convivência do Presidente, pelo trabalho realizado neste ano que 

finda. 

   Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 

reunião, convocando reunião ordinária para os dias 12 e 13  de 

fevereiro de 2001. 


