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72ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

DATA: 10 de agosto 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 sessão. 

 Aprovação da Ata da 71ª Reunião Ordinária do CNAS. 

 Em discussão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Na reunião passada eu já 

havia falado que a minha ausência era por causa de uma viagem 

ao exterior e comuniquei que ela era devida a dois motivos:  

primeiro, porque a reunião tinha mudada a data e nessa data eu 

estava viajando ao exterior, segundo, viajava para resolver 

problemas familiares.  E eu gostaria que constasse as duas 
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questões da ata.  E na ata atual não consta que eu havia 

justificado a minha ausência devido a esses dois motivos. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – V.Sa. será 

atendida. 

 Não havendo mais nenhuma manifestação, em votação. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 A Presidência informa que os seguintes Conselheiros 

comunicaram que iriam estar ausentes: Eugênio Himmen, do 

Ministério do Planejamento, Miguel Torres, Charles e Cláudio 

Lottenberg. 

 Passamos ao item dedicado a Informes da 

Presidência.  Com a palavra o Conselheiro Brito para a 

sistematização das Comissões. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Sr. Presidente, ontem 

sistematizamos os temas gerais, conforme a metodologia já 

adotada. 

 Foi distribuído material para a escolha de temas a 

serem discutidos nas reuniões ordinárias nos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro.  Os temas escolhidos 

foram:  Fundo de Combate à Pobreza, Lei de Responsabilidade 

Fiscal, PPA/LDO, Orçamento e Reforma Gerencial; PETI e BPC; 

critérios de repartição de recursos, Assistência Social dentro 

do Orçamento da Seguridade Social. 
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 É importante frisar que esses seis temas foram 

encaminhados pelas Comissões de Política e Financiamento.  A 

Comissão de Normas os acatou e foi decidido para o mês de 

setembro − depois se verá se será um painel ou uma palestra, 

como será apresentado − o tema Fundo de Combate à Pobreza, por 

ter constado nas duas comissões.  Os demais temas constaram em 

uma ou outra comissão.  Assim, ainda teremos um segundo 

momento para escolher, dentre os cinco temas restantes, os 

três que serão objeto de apresentação das outras três reuniões 

até o fim do ano. 

 Com referência ao Manual do Conselho, ele foi 

distribuído há 2 meses, logo após ser empossada a sociedade 

civil para o biênio 00/02.  Esse manual precisa ser revisto 

para distribuirmos aos conselhos municipais, entidades e a 

todas as pessoas que o solicitarem.  Para isso, é preciso que 

os Conselheiros apresentem suas críticas.  Como havíamos 

definido que o prazo para a entrega dessas contribuições seria 

essa reunião e não foi possível, sugerimos a data de 8 de 

setembro como prazo para enviarem as sugestões sobre o manual.  

Por que setembro?  Porque dará tempo de fazermos a 

sistematização e encaminhar às comissões para que avaliem o 

material na reunião que ocorrerá em 20 de setembro.  Portanto, 

com referência ao manual, solicitamos que as contribuições 

sejam enviadas até 8 de setembro de 2000. 

 No que diz respeito à definição dos representantes 

da Comissão para a capacitação de Fortaleza, que será 
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realizada nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, representará 

o CNAS o Conselheiro Antônio Brito; pela Comissão de Normas, o 

Conselheiro Paulo Coury;  a Comissão de Políticas, a 

Conselheira Tânia Mara Garib; a Comissão de Financiamento, a 

Conselheira Maria de Fátima, e pela Secretaria de Assistência 

Social teremos a Dra. Wanda Engel e o Dr. César Giraldes.  

Essas pessoas representarão o CNAS na capacitação. 

 É importante frisar que a Comissão de Políticas 

apresentará, ainda hoje, o programa de capacitação.  Ainda 

está sendo revisto para ficar dentro da capacitação do 

Conselho Nacional. 

 A importância da capacitação está no fato de ser o 

início de um piloto para que possibilitemos a formação do 

Plano Nacional de Capacitação de Conselheiros, a ser elaborado 

como um dos itens da agenda do Conselho Nacional de 

Assistência Social.  Os pontos negativos e os positivos dessa 

capacitação servirão de base para que possamos elaborar, nas 

Comissões, o Plano Nacional de Capacitação de Conselheiros. 

 Seriam feitas capacitações regionais neste ano, mas 

por causa das eleições, faremos apenas a de Fortaleza. 

 Com referência à proposta de agenda do CNAS, ficou 

decidido que serão unidas as agendas das três Comissões para 

compor a agenda do CNAS, que será a avaliada a cada 6 meses.  

Portanto, a cada 6 meses teremos a avaliação da agenda por 

parte das Comissões Temáticas. 
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 A Comissão de Política apresentou sugestão de nova 

redação para alguns itens dessa agenda, o que será dado a 

conhecer por ocasião dos Informes da Comissão de Política. 

 As outras comissões apenas sugeriram a fusão dos 

temas.  Assim, na próxima reunião iremos apresentar a junção 

das três agendas para a aprovação das Comissões Temáticas. 

 No que se refere à discussão sobre o Decreto nº 

1.817/96, que trata da eleição da sociedade civil, ficou 

definida a composição de um grupo de trabalho, com a 

participação de três Conselheiros:  Tânia Mara Garib, na 

qualidade de representante dos municípios; Léa Braga, pelo 

CFESS, e Maria de Fátima, pela CNTSS/CUT.  A partir da próxima 

reunião, o grupo terá 3 meses para, juntamente com a Assessor 

Jurídico, o Dr. Edson Garcia, e  o Presidente do CNAS, Marco 

Aurélio Santullo, apresentar o trabalho ao Plenário. 

 Esses foram os temas escolhidos para constar das 

agendas das Comissões.   

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Algum 

comentário?  (Pausa.) 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Dos temas escolhidos para 

discussão, estamos propondo alterar a redação do último item 

que tem o seguinte título: “questão dos Conselhos Municipais 

de Assistência Social”. 
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 Foram submetidos às Comissões dez temas, para 

escolhermos quatro.  O último diz apenas “questão dos 

Conselhos Municipais de Assistência Social”.  Sugerimos que 

tenha a seguinte redação:  “Avaliação da atuação dos Conselhos 

Municipais de Assistência Social”. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – O Conselheiro 

Brito providenciará a modificação. 

 Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Na reunião anterior, 

havíamos tratado sobre os temas e relacionados esses aqui, a 

serem entregues às Comissões.  A quem se entrega essas 

sugestões?   Por exemplo, nós fizemos sugestões para o Grupo 

de Capacitação e não sabemos a quem entregar. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Os dez temas foram 

escolhidos por todas as Comissões.  Esses assuntos serão 

discutidos no CNAS.  Como só temos quatro reuniões até o final 

do ano, escolhemos seis temas. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – O que eu quero saber é a 

quem entregar as sugestões.  A do manual, por exemplo, a quem 

eu entrego?  Fizemos as propostas em tempo hábil, deixamos 

aqui e parece que os senhores não receberam.  Fizemos 
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sugestões analisando todo o material do Grupo de Trabalho que 

tratou da Capacitação. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Sobre 

capacitação teria de ser entregue à Conselheira Tânia Garib, 

responsável por esse assunto.  Na ausência dela, para os 

outros membros do grupo. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Já deixamos aqui e parece 

que não foram recebidas as sugestões. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Acho importante acordarmos 

que todas as sugestões sejam encaminhadas aos coordenadores de 

comissão, porque sempre há uma reunião da Comissão 15 dias 

antes.  Poderíamos decidir que eles seriam encaminhados aos 

coordenadores das Comissões.  No caso da Comissão de 

Financiamento, para a Mercês;  na de Políticas, para a 

Dorinha; para a de Normas, para o Ranieri.  Essa é a minha 

sugestão. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Mais alguém 

deseja usar a palavra? (Pausa.) 

 

 MARIA APARECIDA MEDRADO – Eu gostaria de saber como 

foram escolhidos esses temas.  Isso veio de cada uma das 

comissões?  A Oscip era um tema importante a ser tratado.   
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Vou explicar 

a V.Sa. 

 As Comissões escolheram dez temas, aprovados na 

reunião ordinária passada.  Desses dez temas, por termos 

apenas quatro reuniões até o final do ano, foram selecionados 

quatro.  V.Sa. quer incluir mais um? 

 

 MARIA APARECIDA MEDRADO – O referente a Oscips é 

muito importante e creio que deveria ser tratado ainda neste 

semestre. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Há alguma 

objeção quanto à inclusão das Oscips entre os temas para 

tratar neste ano? 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS – Vamos ter de tirar um 

tema, porque seria um assunto por mês e já escolhemos seis.  

Vamos ter de ver a viabilidade de discutir dois temas em uma 

só reunião.  Creio que a Oscip mereceria um dia específico 

para discussão. 

 

 MARIA APARECIDA MEDRADO – Irmã Tereza, a senhora 

concorda que o tema sobre Oscips é importante?   (Pausa.) 
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 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Sr. Presidente, sugiro que 

a Oscip conste da pauta da próxima reunião.    

 Eu me lembro que o tema Oscip constou das três 

comissões e foi sugestão da Comissão de Normas.   Na reunião 

com os presidentes de comissões, a Comissão de Normas não teve 

tempo de ver esses temas.  Ficou acordado que os temas 

propostos pelas duas outras comissões seriam elencados aqui.  

Por isso as Oscips não entraram.  Podemos incluir as Oscips e 

na próxima reunião voltar para as Comissões os seis temas e 

elas escolherem três deles. 

 Alguma objeção com relação ao Fundo de Combate à 

Pobreza?  (Pausa.)  Então está o.k.  

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Temos de 

decidir sobre isso hoje, para que na próxima reunião outro 

Conselheiro não queira incluir outro tema que considera 

importante. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Com essa 

questão apresentada pela Conselheira, que ocorreu por um lapso 

da Comissão de Normas, creio que está fechado, pelo menos para 

este ano. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Por que no 

item “e”, em vez do nome dos Conselheiros está o nome das 

entidades: CUT, CFESS e Municípios? 
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 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Essa foi sugestão dos 

Conselheiros, até para constar nas resoluções.  Como pode 

haver mudança de representação, teríamos de fazer mudanças nos 

grupo de trabalho.  Por exemplo, se amanhã mudar a 

representante do município, a resolução teria de ser alterada, 

porque constava o nome da pessoa.  Se for o caso, colocamos o 

nome dos Conselheiros ou colocamos a entidade e o nome do 

Conselheiro. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – É louvável 

colocar a entidade, porque as pessoas podem ser mudadas, mas 

às vezes, quando há alteração, vêm pessoas com perfil 

diferente.  Por exemplo, da CNTSS pode vir uma pessoa que não 

tenha o perfil para tratar de orçamento. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – No Conselho Nacional de 

Assistência Social sempre foi discutido que o Conselheiro é a 

entidade.  Isso vai constar em resolução e como ela vai ser 

publicada no Diário Oficial, se houver alguma mudança na 

representação, não precisa alterar a resolução. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Perdoe-me, 

mas vou ter de consultar a Assessoria Jurídica para ver se 

isso é possível.  Pelo que eu sei, não pode constar só o nome 
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da instituição no Diário Oficial.  Sai o nome da pessoa física 

que a representa. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Ou os dois. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Não há 

necessidade de constar os dois. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – A resolução publicada em 

relação ao BPC veio com a instituição e o nome da pessoa. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Está acertado 

que vai o nome dos Conselheiros. 

 Com a palavra a Conselheira Fátima, que fará os 

Informes da Comissão de Financiamento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Bom-dia, Srs. 

Conselheiros. 

 A Comissão de Financiamento reuniu-se ontem durante 

todo o dia.  O principal tema tratado foi o Orçamento.  Na 

ocasião, foi aprovado o relatório trimestral do Orçamento de 

2000.  O Orçamento de 2001 sofreu algumas alterações em 

relação ao de 2000.  Em primeiro lugar, houve um dado 

positivo:  acréscimo de 20% para o SAC, sendo que os 

portadores de deficiência tiveram aumento maior do que os 

outros.   
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Um momento, 

Conselheira Fátima. 

 Na pauta há um equívoco, porque a Conselheira faz a 

explanação sobre o Orçamento e nós o votamos. Portanto, os 

itens 3 e 4 ficam em um só ponto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA  - Sobre a proposta 

orçamentária de 2001, a SEAS e o Ministério da Previdência 

Social chegaram a um acordo. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Conselheira 

Fátima, o César Giraldes está presente e assim eu gostaria que 

a senhora fizesse as perguntas sobre as ressalvas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Houve ocasiões, neste 

Conselho, em que o Orçamento da Secretaria era um e o do 

Ministério da Previdência Social era outro.  Houve momentos em 

que tomamos como referência alguns pontos apresentados pelo 

Ministério e outros, pela Secretaria, observando o que seria 

melhor para o Orçamento para a Assistência Social. 

 Na proposta orçamentária, o SAC tem uma demanda de 

expansão de 20% da meta prevista a ser executada no exercício 

de 2000, excetuando-se o PPD, que atingiu um percentual maior.  

Como nos anos anteriores, o BPC é responsável por mais de 50% 

do total dos recursos do orçamento  − já chegou a ser 75%. 
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 A Comissão de Financiamento, após análise e 

discussão, fez os seguintes comentários sobre a proposta 

apresentada:  primeiro, a proposta não está inserida no inciso 

IV do art. 19 da LOAS, o que compromete uma visibilidade maior 

e completa das contas. 

 A Lei Orgânica da Assistência Social diz que o 

Orçamento da Assistência Social deve ser discutido à luz do 

orçamento da seguridade social e para nós não foi dada 

visibilidade do orçamento da seguridade social.  Na época em 

que existia o Conselho Nacional de Seguridade Social, isso era 

feito naquele órgão.  Como o CNSS foi extinto  − e a razão de 

sua extinção foi haver conselhos específicos −, passamos a 

fazer esse destaque, para ver de que forma resolver esse 

problema, não falo para agora, mas para o futuro.  E repito:  

isso consta da LOAS.  A SEAS deveria fazer o orçamento com 

base no orçamento da seguridade social e nós, evidentemente, 

analisarmos. 

 Segundo, as atividades-meio deverão constar no 

orçamento do órgão gestor − administração direta − e não no 

Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com o que 

determina a Resolução CNAS nº 278, de 20 de outubro de 1999.  

As atividades como remunerações dos agentes pagadores, 

serviços de processamento de dados, revisão e auditoria dos 

benefícios, compondo o Orçamento do FNAS, poderão abrir 

precedentes para inclusão, por exemplo, da renda mensal 
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vitalícia, dos precatórios, das despesas com pessoal, 

transporte e outros, como já foi proposto no Orçamento de 

2000, que nós conseguimos dele retirar. 

 O Conselho de Saúde tem a CPMF, que abrange todas 

as áreas da Saúde, inclusive pessoal.  O Conanda é o gestor do 

fundo, mas nós somos apenas fiscalizadores do Fundo.  Então, 

cabe ao gestor controlar as finanças e nos informar se elas 

estão sendo devidamente aplicadas.  Por isso não somos 

favoráveis a que as atividades-meio componham o orçamento.  

Ontem, o Dr. Menezes e a Dra. Mercês disseram que, a 

princípio, concordavam, mas que iriam discutir com o Dr. 

Pompeu e não sei se com o Dr. César também esses aspectos 

levantados pelo CNAS. 

 Em terceiro lugar vêm os programas/ações novos −  

Comunidade Ativa; prevenção, controle e assistência aos 

portadores de doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS; 

etnodesenvolvimento das sociedades indígenas; novo mundo 

rural; consolidação de assentamentos; direitos humanos; 

direitos de todos; cultura afro-brasileira − que não foram 

discutidos no CNAS e merecem um melhor esclarecimento para 

conhecimento e controle das ações. 

 Isso não quer dizer que vamos inviabilizar o 

orçamento, até porque ele foi aumentado com esses programas e 

veio dinheiro novo para eles.  Mas gostaríamos de acompanhar 

esses programas, que provavelmente vieram da Agenda Social. 
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 O quarto item é o Plano de Segurança Pública, que 

integrará programas/ações já existentes no Fundo Nacional de 

Assistência Social.  Aqui temos o PETI, o Agente Jovem e 

outros.  Foi feito um bloco de alguns programas já existentes 

e passou a fazer parte do Orçamento.   Estou baseada no último 

Orçamento, o oficial. 

 O quinto ponto, quanto à questão da nomenclatura 

“Núcleo de Atendimento à Família – NAF”, aparece em dois 

programas, a proposta é somar estes dois, excluindo-se o 

programa Comunidade Ativa, evitando-se, assim, confusão com a 

Política Nacional de Assistência Social e o programa de 

governo Comunidade Solidária.   

 Estão conseguindo entender?  (Pausa.) 

 Com base nas discussões, elaboramos a resolução que 

o CNAS apresentaria, vazada nos seguintes termos: 

 “O Plenário do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, em reunião ordinária realizada no dia 10 de 

agosto de 2000, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso VIII do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 – Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS,  

 Resolve: 

 Art. 1º - Aprovar a Proposta Orçamentária do Fundo 

Nacional de Assistência Social – FNAS, para o exercício de 

2001, apresentada pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social, no valor global de R$ 4.176.564,00 (quatro bilhões, 
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cento e setenta e seis milhões e sessenta e quatro mil reais) 

com as seguintes ressalvas: 

 I – não houve aumento de per capita; 

 II – exclusão dos programas-meio de acordo com a 

Resolução CNAS nº 278, de 20 de outubro de 1999, publicada no 

DO de 28.10.99; 

 III – os programas e ações novos devem obedecer ao 

Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 1995, que regulamenta o 

Fundo Nacional de Assistência Social; 

 IV – não ter sido discutido à luz do Orçamento da 

Seguridade Social, conforme inciso IV do art. 19 da LOAS. 

 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o Dr. César. 

 

 CÉSAR GIRALDES – Bom-dia, senhoras e senhores 

Conselheiros.  Mais uma vez, registro minha satisfação de 

estar participando desta reunião. 

 Quanto à proposta do Orçamento de 2001, antes de 

entrar no que foi relatado pela Conselheira Fátima, eu 

gostaria de abordar alguns aspectos. 

 O Orçamento que está sendo submetido à apreciação e 

aprovação dos senhores é, sem dúvida, na realidade conjuntural 

que estamos vivendo, um excelente orçamento para a área de 
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Assistência Social.  Temos consciência de que está longe do 

ideal, do que seria a realidade do país, mas diante da 

arrecadação, das receitas da União, do acerto fiscal e dos 

compromissos que o Governo Federal tem, ele é excelente para a 

Assistência Social. 

 O Orçamento de 2000, no âmbito do órgão superior  − 

Ministério da Previdência e Assistência Social −, dá certeza 

aos senhores que o melhor orçamento da nossa pasta é o da 

Assistência Social.  Se pegarmos toda a área do Ministério − a 

parte de seguridade social, a parte da Previdência Social, a 

parte da administração direta e a parte da Assistência Social 

−, veremos que, sem dúvida nenhuma, a unidade orçamentária que 

está desenvolvendo sua execução orçamentária e financeira sem 

nenhum problema orçamentário e financeiro é a área de 

Assistência Social, é a SEAS, por intermédio do Fundo Nacional 

de Assistência Social.  Isso no que se refere ao ano 2000. 

 Se a proposta para 2001 for aprovada da forma como 

foi submetida aos senhores, temos absoluta certeza de que, se 

for sancionada, será um orçamento maravilhoso para a 

Assistência Social, em face da situação conjuntural que 

estamos passando. 

 Em relação ao relatório da Conselheira Fátima, 

inicialmente peço desculpas por não ter participado da reunião 

da Comissão de Financiamento no dia de ontem, porque eu estava 

participando de duas outras reuniões, uma com a Secretária, 
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sobre o IDH-14, e outra aqui no Ministério.  Infelizmente, não 

pude comparecer à reunião da Comissão de Financiamento do 

CNAS. 

 Quem lê o comentário feito no item 6  − proposta 

orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social para 2001 

-, e seu comentário, isto é, que a proposta não está inserida 

no inciso IV do art. 19 da LOAS, o que compromete uma 

visibilidade maior e completa das contas, tem a impressão de 

que a proposta elaborada pela SEAS e encaminhada à apreciação 

do Conselho e do Ministério está  escondendo ou não está 

explicitando toda a vontade do gestor. 

 Nós encaminhamos ao Conselho um quadro consolidado 

e um relatório contendo, de forma clara, o que pretendemos 

fazer em cada ação, colocando meta e valor de cada ação, da 

forma mais clara e explícita possível. 

 O que concordamos com a Conselheira é que 

antigamente o Conselho Nacional de Seguridade Social aprovava 

a proposta da Previdência, que no caso era a do INSS, a do 

Conselho Nacional de Saúde e a da Assistência Social.  Tudo 

isso era consolidado na Seguridade Social.  Entretanto, alguns 

desses conselhos deixaram de existir, e o único que 

concretamente faz esse trabalho  − e, ressaltamos, de forma 

brilhante − é o Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Havendo ressalva na resolução que aprova o 

Orçamento, parece que temos um pouco de culpa, quando na 
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realidade não temos culpa nenhuma.  Nossa proposta foi feita 

olhando para a Assistência Social.  Infelizmente, não temos 

acesso àquela visão de seguridade social.  Como sabe bem a 

Conselheira Fátima, é de difícil acesso para nós o orçamento 

da seguridade social.  Se na época em que existia o Conselho 

Nacional de Seguridade Social já era complicado, imaginem 

agora que ele não existe mais. 

 Minha opinião é que esse item que diz “que 

compromete uma visibilidade maior e completa das contas” fosse 

suprimido e não constasse da resolução do CNAS. 

 Vou fazer comentários em relação às atividades-

meio. Mensalmente, o Fundo Nacional de Assistência Social 

passa recursos orçamentários e financeiros para o INSS 

referente aos benefícios assistenciais de prestação 

continuada, e ele operacionaliza o provisionamento ao 

beneficiário, à pessoa portadora de deficiência ou à pessoa 

idosa.  Para o INSS proceder a esse provisionamento, ele 

incorre em uma série de custos indiretos, que ocorreram em 96, 

97, 98 e 99.  Inclusive, o INSS já nos cobrou isso e há uma 

decisão do Tribunal de Contas da União dizendo que o Fundo 

Nacional de Assistência Social tem uma dívida com o INSS 

referente a essas despesas operacionais, a esses custos 

indiretos.  Tanto é assim que para o exercício de 2001 mais 

uma vez incluímos essa previsão para ressarcir o INSS.  Então, 

é preciso que tomem conhecimento que para o INSS fazer o 
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pagamento ao beneficiário ele tem custos, porque a Dataprev e 

a rede bancária cobram para fazer esse serviço.  

 Assim, já no Orçamento de 2000 havia previsão para 

essa remuneração, para a cobertura desses custos indiretos do 

INSS.  Na proposta de 2001 foi alocado um montante de recursos 

visando custear essas despesas indiretas que o INSS tem no 

momento do provisionamento desses recursos.  Do nosso ponto de 

vista, entendemos a posição da Comissão e até gostaríamos de 

poder dizer que o Fundo só tem despesa com ação finalística.  

Mas o benefício é nosso e precisamos da ajuda do INSS para 

pagar esse benefício ao beneficiário.  A situação orçamentária 

do INSS também é terrível, é muito ruim mesmo, acreditem.  E 

para ele pagar um benefício que é do interesse da Assistência 

Social tem custos indiretos com a Dataprev e com a rede 

bancária. Por isso, precisamos ter esses recursos alocados no 

nosso orçamento. 

 Na LOAS e no Decreto nº 1.605, que regulamenta o 

Fundo, não há nenhum artigo que diga que é vedada a despesa 

com atividade-meio.  O próprio decreto que regulamenta o 

Fundo, no art. 7º diz que o Fundo Nacional de Assistência 

Social poderá realizar despesas referentes à capacitação e 

outras despesas mais.  Capacitação foge um pouco daquela área 

finalística de atendimento direto à pessoa excluída, àquele 

nosso público-alvo.  O que estou querendo dizer é que, de 

nenhuma forma, o Ministério ou a Secretaria estão ferindo a 

legislação, seja a LOAS ou o decreto que regulamenta o Fundo, 
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ao colocar os custos indiretos que estamos apresentando na 

proposta.  Esses pagamentos temos de fazer ao INSS e não são 

vedados. 

 Então, precisam ficar claros dois pontos:  temos de 

pagar essa despesa ao INSS, porque o interesse é nosso, e não 

é justo sair da despesa administrativa dele esse pagamento.  

Segundo, de forma alguma estamos ferindo a legislação em 

vigor, nem a LOAS nem o Decreto nº 1.605.   

 Assim, eu pediria à Comissão de Financiamento e aos 

Conselheiros que ponderassem sobre essas questões. 

 Analisando o terceiro ponto do relatório da 

Comissão  − programas e ações novos −, devo dizer que na 

proposta orçamentária que encaminhamos ao Conselho Nacional de 

Assistência Social e ao Ministério da Previdência Social, que 

já foi analisada pelos Conselheiros, havíamos agregado todas 

essas ações em uma só.  Criamos um programa chamado “Grupos de 

Extremo Risco”.  Nesses grupos de extremo risco estamos 

atendendo a famílias de aidédicos, programas que fazemos junto 

à Funai, em aldeias indígenas, a quilombos, a lixões.  Enfim, 

uma série de programas que tínhamos separados, foram todos 

agrupados em uma só ação, que batizamos de “Atividades de 

Extremo Risco”.  Foi isso que encaminhamos para cá e ao 

Ministério. 

 Recentemente, em reunião que tivemos no Ministério 

do Orçamento e Gestão, nos comunicaram que criar um programa 

novo é difícil, principalmente no mês de agosto, pois o 
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Executivo tem até 31 de agosto para encaminhar o Orçamento ao 

Congresso.  Eles nos explicaram que para cada uma dessas ações 

− AIDS, ação ligada à Funai ou a quilombro e outras − já há no 

orçamento um programa existente.  Já há um programa da AIDS.  

Então, criaríamos uma ação vinculada a esse programa existente 

e ele ficaria orçado no Fundo Nacional de Assistência Social.  

E foi o que aconteceu.  Na verdade, não foi de forma 

intempestiva que submetemos essa mudança ao Conselho.  A 

questão é que estamos deixando as coisas bem claras:  

encaminhamos uma ação, que totalizava um determinado montante.  

Agora, o Ministério do Orçamento e Gestão nos disse que para 

tudo isso que queríamos já existia programas específicos e nos 

sugeriu que, em vez de deixar tudo junto, no programa para a 

Funai e no programa da AIDS, que já existem, colocássemos 

embaixo desses programas uma ação específica.  Assim, todas 

essas ações estariam orçadas no Fundo Nacional de Assistência 

Social.  O montante fecha com o que encaminhamos para cá. 

 Em relação ao quarto item dos comentários sobre o 

Orçamento − o Plano de Segurança Pública integrará 

programa/ações já existentes no FNAS −, o que aconteceu foi que 

depois de a SEAS ter fechado a proposta da área técnica e a 

encaminhado para apreciação do Conselho e do Ministério, fomos 

comunicados que estaria saindo uma parcela de recursos a mais  

− o que para nós é excelente −, na faixa de 39 milhões e meio 

de reais, para o Plano Nacional de Segurança para 2001.  Isso 
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correria por fora mas também integraria o orçamento do Fundo 

Nacional de Assistência Social.  Recebemos essa notícia e 

resolvemos incorporar às nossas planilhas e apresentá-las aos 

senhores. 

 Com relação ao NAF, nossa proposta original era 

consolidar da forma como ficou no relatório da Comissão, isto 

é, em uma atividade só, deixar todo o NAF junto.  Mas tivemos 

uma reunião no Ministério do Orçamento e Gestão e eles nos 

disseram que uma pequena parcela do NAF ficaria no Programa 

Comunidade Ativa, que atingiria municípios de até 150 mil 

habitantes.  Mas no nosso NAF atuamos principalmente nas 

capitais e em municípios com população bastante superior a 

essa.  Assim, alocamos a maior parte dos nossos recursos em um 

programa ligado ao Ministério da Justiça  − Direito de Todos −, 

e uma pequena parcela nesse programa do Comunidade Ativa.  O 

fato é que todas essas ações, independentemente da vinculação 

do programa, estariam todas no Fundo Nacional de Assistência 

Social.   

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Ontem à 

noite, nós conversamos.  Quando lemos essa resolução na 

Reunião Ampliada, ficamos de mudar seu teor.  O texto da 

Comissão de Financiamento é este que está aqui? 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – O texto da Comissão de 

Financiamento é este, foi modificado. 
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Este aqui não 

foi modificado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – A resolução foi 

modificada. 

 Eu quero falar sobre o que concordo e com o que não 

concordo do que foi dito pelo Dr. César e depois o Plenário 

discute.  Discutimos essa matéria ontem durante todo o dia e 

creio que a Comissão de Financiamento merece se manifestar a 

esse respeito. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Eu gostaria 

que todos os Conselheiros estivessem com a resolução em mãos. 

 

 CÉSAR GIRALDES – Mais uma vez, peço desculpas por 

minha ausência na reunião da Comissão, pois, como já falei, 

estava em outra reunião com a Secretária de Estado. 

 Como sempre, parabenizo o trabalho da Comissão, que 

tem muito mérito.  Mas eu gostaria de ponderar a respeito das 

ressalvas II, III e IV da resolução.   

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – O relatório foi a base 

da discussão que tivemos.  Não poderíamos retratar aqui uma 

mentira, coisas que não discutimos. 
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Aqui não se 

trata de retratar mentiras, Conselheira. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Estou dizendo que 

retratamos o que foi discutido. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – V.Sa. corrija 

seu vocabulário, porque aqui não se trata mentira em hora 

nenhuma. 

 Outra coisa, a Presidência quer esclarecer a V.Sa. 

que este é o parecer da Comissão de Financiamento.  Se houver 

controvérsia no Plenário, a Presidência nomeia um relator.  É 

assim que funciona nosso Regimento Interno.  Então, vamos nos 

ater à resolução e às discussões. 

 Com a palavra V.Sa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Desculpe pela palavra 

“mentira”.  Ela realmente não fazia parte. 

 O que estou querendo dizer é que aqui está 

retratado o que foi discutido na reunião da Comissão.  Tanto 

que concordamos totalmente com as coisas faladas pelo César.  

Então, não há discordância sobre isso. 

 Com relação à resolução e às ressalvas, quero 

dizer, primeiramente, que aprovamos a proposta de Orçamento e 

que isso fique bem claro.  Repito:  aprovamos a proposta de 

Orçamento.  E, como já dissemos, aprovamos porque ele teve um 
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aumento de 20% no PPD e há dados extremamente positivos.  Não 

questionamos isso.   

 Quando fizemos o relatório, até por questão de 

tempo, sempre levantamos o que há dúvida ou o que não há 

acordo.  

 Quanto ao aumento de per capita, não houve mesmo, e 

o senhor não está questionando isso. 

 Em relação à exclusão dos programas-meio de acordo 

com a Resolução CNAS de 20 de outubro, vou dar a minha 

opinião.  Temos de ver, primeiro, as competências de cada 

órgão, para não misturar e não colocar nas mãos de outras 

pessoas questões que não lhes dizem respeito.  Por exemplo, o 

pagamento de bancos e isso vir para o Fundo Nacional de 

Assistência Social... E eu gostaria que os Conselheiros ao 

fazerem seus pronunciamentos estivessem atentos que o que está 

no Fundo Nacional de Assistência Social passa pela 

fiscalização do Conselho Nacional de Assistência Social.  

Então, existe um órgão gestor que tem a responsabilidade de 

repassar o dinheiro do Fundo e também tem responsabilidade de 

gerir financiamento e orçamento que não estão no fundo.   Mas, 

ao mesmo tempo, são colocados dentro da Assistência Social.  

São as chamadas atividades-meio que quem gere, quem assume a 

responsabilidade, quem fiscaliza são os órgãos gestores, de 

acordo com a competência de cada um.   E o decreto diz 

claramente que cabem as questões-fim.  As questões-fim são as 

que trazem benefícios diretos à população-alvo.  As questões 
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indiretas, como Correios, pagamento de bancos, podem muito bem 

fazer parte da despesa do órgão gestor ou do Ministério da 

Previdência, ou da Secretaria de Assistência Social.  

Inclusive a companheira da Secretaria disse que deverão 

constar do Orçamento do órgão gestor, como administração 

direta.  Essa questão é extremamente importante. 

 Se o Conselho determinar que, além de fiscalizar as 

coisas que já estamos fiscalizando, isto é, o orçamento para a 

população-alvo, tem capacidade para fiscalizar as despesas 

pagas como atividades-meio... E sabemos que nos Estados há 

pagamento de Correio e outras coisas diretamente ligadas ao 

benefício-fim, mas nem por isso são fiscalizadas pelo 

Conselho.  Isso deve estar no orçamento maior da Assistência 

Social.  E não é suficiente dizer que para saber qual o valor 

dos programas têm de vir todos os gastos deles e para isso 

basta unificar no computador, porque puxando qualquer programa 

já se vê quais são os gastos deles.  E não é só pagamento de 

bancos e da Dataprev.  Entra aí também Correio, papel, 

pessoal.  Todas essas são atividades-meio e são questões 

administrativas. 

 Este Conselho, historicamente, só acatou as 

atividades-fim e quando constaram as que não eram 

atividadades-fim saiu uma resolução desta mesma presidência, 

dizendo que só fossem aplicados recursos − e a resolução está 

em anexo − do Fundo Nacional de Assistência Social  

exclusivamente em programas e serviços de Assistência Social.  
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Foi com base nessa resolução, no decreto e na própria Lei 

Orgânica e com as pernas que este Conselho tem de fiscalização 

que chegamos a essa conclusão. E fiscalização de orçamento não 

é uma coisa fácil, tanto que antecipamos a reunião e ontem 

passamos o dia todo discutindo a matéria  − e infelizmente as 

pessoas com quem discutimos, e que já estavam concordando 

conosco, não estão presentes aqui hoje.  Então, a Comissão não 

desrespeitou coisa alguma, ao contrário, respeitou as 

orientações deste Conselho e em razão delas chegamos a esse 

posicionamento.  Não é um posicionamento arbitrário nem 

pretendeu desqualificar o orçamento, mesmo porque nós 

aprovamos o orçamento. 

 É salutar a Secretaria − e sempre houve essa 

abertura da Secretaria − receber as ressalvas como questões 

importantes, para que avancemos no programa de Assistência 

Social no país. 

 Vamos analisar ponto a ponto, porque eu acho que 

facilita a discussão. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Os demais 

Conselheiros também vão falar, não só V.Sa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Eu não disse que só eu 

falaria. 
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 CÉSAR GIRALDES – Quanto à ressalva II, eu gostaria 

de apresentar dois pontos. Quando a SEAS encaminhou a Proposta 

Orçamentária de 2001 ao Conselho e ao Ministério, na hora em 

que incluiu essas ações no orçamento do Fundo Nacional de 

Assistência Social, de nenhuma forma incorreu em qualquer 

ilegalidade seja à luz da LOAS ou do Decreto nº 1.605, que 

regulamenta o Fundo.   

 Em nenhum lugar desses dois documentos diz que no 

Fundo Nacional de Assistência Social deve constar ações 

específicas ou finalísticas.  De 1996 a 1999, realmente 

tivemos um orçamento apenas com ações finalísticas.  Em 2000, 

essas ações agora apresentadas já constavam do Orçamento. O 

próprio Decreto nº 1.605, no art. 5º, diz:  “os recursos do 

Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, serão 

aplicados...” 

 “IV – na capacitação de recursos humanos, no 

desenvolvimento de estudos, de pesquisas relativas à área de 

Assistência Social.” 

 Então, pode se alocar recursos no Fundo Nacional de 

Assistência Social também para uma atividade-meio.  Não há 

nenhum problema legal quanto a isso.   

 Ainda sobre legalidade, no momento em que 

encaminhamos essas ações inseridas no orçamento de 2001, 

também não estamos ferindo a Resolução nº 278 do CNAS.  Diz a 

referida resolução:  “os recursos alocados no Fundo Nacional 

de Assistência Social deverão ser aplicados exclusivamente em 
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programas e serviços na área de Assistência Social”.  Essas 

ações estão vinculadas orçamentariamente a programas 

específicos e finalísticos da Assistência Social. 

 Os programas são finalísticos e específicos da 

Assistência Social.  A ação é que dá a destinação da alocação 

do recurso e isso vou explicar agora. 

 Repito:  não há problema de legislação, não há 

inconsistência em termos legais, nem com a resolução do 

Conselho.  Esse é o primeiro ponto. 

 Segundo ponto.  O INSS, efetivamente, de 1996 até 

hoje, no momento em que provisiona o pagamento para a conta do 

beneficiário, tem custos indiretos, incorre em despesas.  

Essas despesas não podem onerar o orçamento do INSS.  Se já 

passamos recursos orçamentários e financeiros para o INSS para 

ele proceder ao pagamento dos benefícios, se já estamos 

pedindo a ajuda do INSS pela infra-estrutura que ele tem no 

país todo, não podemos querer que ele arque com essas 

despesas.  Todo esse tempo, o INSS incorreu em custos.  Sendo 

esse um benefício do nosso interesse, um benefício 

assistencial, que deve chegar ao beneficiário, não é justo que 

no momento em que o INSS faz esse pagamento onere seu 

orçamento de manutenção administrativa com o processamento 

dessas despesas assistenciais. 

 Repito:  o melhor orçamento de 2000 é o nosso.  A 

situação orçamentária do Ministério e do INSS não é boa.  A 

situação orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social 
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é ótima.  Não há nenhum problema na nossa execução 

orçamentária e financeira em 2000, assim como não teremos em 

2001.  Agora, infelizmente, as outras unidades orçamentárias 

não têm a mesma situação do Fundo Nacional de Assistência 

Social. 

 Resumindo, temos de transferir ao INSS, de alguma 

forma, esse recurso, até como um ressarcimento ao custo 

indireto que ele tem no processamento dessa despesa.   Quero 

destacar que esse ressarcimento consta de decisão do Tribunal 

de Contas da União.  E o passivo referente aos exercícios 

passados foi incluído na nossa Proposta Orçamentária para 

2001.  Houve uma fiscalização do Tribunal de Contas, que 

verificou essa diferença, e está cobrando da Secretaria de 

Estado de Assistência Social e do Fundo Nacional de 

Assistência Social o ressarcimento desses recursos. 

 Há dois pontos que eu gostaria de repisar:  

primeiro, não há nenhuma ilegalidade e nenhuma inconsistência 

à luz da legislação atual ou do que foi deliberado por este 

Conselho.  Segundo, é uma questão de dever, isto é, não 

podemos deixar essas despesas onerarem o orçamento de um outro 

órgão, que está nos auxiliando em uma ação que é do nosso 

interesse. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

a Conselheira Tânia Garib, a seguir os Conselheiros Brito e 

Valdete. 
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 TÂNIA MARA GARIB – Saúdo o Diretor do Departamento 

do Fundo da SEAS. 

 O que considero fundamental nessa discussão − 

embora você esteja dizendo que não é ilegal − é ter neste 

Conselho uma base fundamentada que é legal.  Desde que a Lei 

Orgânica foi promulgada e colocada em prática, o discurso que 

fazemos no país é que essas atividades-meio não podem ser 

colocadas no Fundo.  Eu não sou contra colocá-las no Fundo, 

aliás, sou uma das pessoas que, desde o princípio  − e a 

Valdete sabe disso −, defendeu que executar uma ação de 

Assistência Social compreende tudo o que é necessário para sua 

execução.  Isto é, eu não faço uma ação de Assistência Social 

sem pessoal, que custa dinheiro;  não faço sem gasolina, sem 

Correio, sem outras despesas.  Desde o início, eu defendo essa 

posição.  No entanto, o que vem sendo defendido no país todo, 

e que acatamos por ser deliberação do coletivo, é que nos 

fundos não devem ser colocadas atividades-meio. 

 Assim, acredito que estamos diante de impasse 

legal.  Se há legalidade nesse fato, há que se repensar a 

forma de como conduzir o financiamento da Assistência Social.  

Eu não acho que não temos o direito de repensar. Vivemos 

momentos novos todos os dias e precisamos encarar essas 

situações.  Quando a LOAS foi concebida em 1993, a situação 

era outra.  Os programas não são os mesmos e muitas coisas 
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inclusive já foram ultrapassadas.  No entanto, precisamos ter 

coragem de assumir isso.   Não dá para agir de uma forma com a 

União e ter um discurso diferente para Estados e municípios. 

 Solicito, portanto, o embasamento legal, jurídico, 

para aprovar esse tipo de coisa.  Essa é a questão. 

 

 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Eu gostaria de apresentar 

três questões em relação à matéria. 

 Em primeiro lugar, o ponto legal para mim é 

fundamental em qualquer discussão.  Se não há ilegalidade, 

obviamente será pertinente o que foi dito pelo César. 

 Quanto aos outros dois pontos, discordo do César 

apenas em uma questão.  Não acho que é questão de justiça ao 

INSS, mas sim de formulação orçamentária.  Por natureza 

orçamentária, o orçamento nada mais é do que a quantificação 

de um planejamento  − e isso aprendemos nos bancos de escolas 

de administração.  Por esse motivo, no orçamento deve constar 

tudo o que se gasta, com meio e com fim.  Não é porque o INSS 

gasta que eu tenho de ressarci-lo, mas porque no orçamento 

deve constar como eu chego a uma determinada ação  − e isso 

está no planejamento.  Assim, Dr. César, discordo que se diga 

que é nosso “dever” passar recurso para o INSS. Isso é base 

para qualquer execução orçamentária. 

 O segundo ponto é que eu acho que é muito 

importante para o CNAS verificar o meio e não ter isso como 

processo.  Se a SEAS está abrindo mão e colocando isso para o 
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Fundo, é muito mais honrado para nós observarmos esse 

processo.  Na condição de Conselheiro, eu gostaria de saber 

quanto se gasta com uma ação de PPD.  Eu gostaria também de 

saber, na revisão do processo da LOAS, como se compõem aqueles 

10 reais que chegam no município.  Eu acho que o Conselho 

Nacional de Assistência Social também tem de saber o que 

significa o “meio”.  Isso que está constando no Fundo Nacional 

de Assistência Social é uma prerrogativa que se abre para que 

o CNAS possa fiscalizar as ações-meio, para saber exatamente 

quanto custa botar a ação lá na ponta.  Acho importantíssimo 

que as atividades-meio sejam colocadas no Orçamento, não só 

por questão de premissa orçamentária, como também porque o 

Conselho Nacional de Assistência Social precisa fiscalizar 

tudo o que concerne à Assistência Social. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS – Em primeiro lugar, 

quero registrar que aumentamos nosso orçamento.  Com certeza, 

ele ainda não atende às grandes demandas que temos para a 

Política Nacional de Assistência Social do país.  É preciso 

envidar esforços no sentido de carrear mais recursos, dada a 

situação de pobreza que o país vive e, em conseqüência, os 

usuários da Assistência Social. 

 Em segundo lugar, considero esse um tema polêmico.  

Os Conselheiros que me antecederam já falaram − inclusive pelo 

César, gestor do Fundo − que o decreto que regulamenta o Fundo 

Nacional de Assistência Social não está explícito em relação a 
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esse assunto, há um vácuo nesse sentido.  Ao mesmo tempo em 

que o decreto não proíbe, não abre. Aí a decisão deve ser 

tomada pelo CNAS, mas os Conselheiros precisam ter muita 

clareza sobre esse processo, porque cada um de nós, e o 

Conselho como um todo, deve explicações à sociedade de modo 

geral em relação aos recursos para o gerenciamento da Política 

Nacional de Assistência Social. 

 Eu levantaria mais um ponto, que discuti na 

Comissão de Políticas e, posteriormente, na Comissão de 

Finanças.  Eu também sou gestora e queria que me permitissem 

fazer uma comparação com o orçamento que eu gerencio no 

Estado.   Até agora, lá não colocamos as atividades-meio, o 

que se gasta com atividades-meio.  Isso não está colocado no 

Fundo Estadual de Assistência Social.  E essa é uma realidade, 

mas temos diversas realidades no país.  Pode haver outros 

municípios ou Estados que coloquem despesas com atividades-

meio no seu fundo. 

 Outro ponto, ainda, é que existe uma portaria da 

Comissão Tripartite − de conhecimento deste Conselho, porque em 

todas as Plenárias o Dr. Álvaro, Coordenador da CIT, vem aqui 

dar informações − que diz que em 2001 todo recurso da 

Assistência Social tem de estar no Fundo.   

Eu não sei se não estou levantando outra polêmica, 

César, mas ontem eu fiquei com essa dúvida:  o que seriam 

todos os recursos da Assistência Social no Fundo Nacional de 

Assistência Social?  Estaríamos aí incluindo essas atividades-
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meio e outras despesas mais?  Esse é um ponto que deixo para 

discussão. 

Finalizando, temos de ter presente que esse 

processo não está pronto e acabado no país com relação à 

gestão das políticas e o controle dos recursos dos fundos.  

Tudo o que construirmos aqui  − e isso me preocupa −, o CNAS 

será referência para os outros conselhos.  Com certeza, na 

medida em que a SEAS e o CNAS divulgarem a aprovação deste 

Orçamento ele será referência.  Assim, é bom que fique claro 

que todo recurso que está previsto aqui na realidade não é 

para execução finalística das ações da Política Nacional de 

Assistência Social.  É importante termos isso presente, para 

esclarecer os demais. 

E se for decisão do Conselho que as atividades-meio 

estarão no Fundo, estaremos abrindo um precedente ou dando 

referência para que Estados e municípios também assim 

procedam.  Assim, esta discussão é importantíssima no âmbito 

deste Conselho. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Também quero 

salientar o saldo positivo na proposta orçamentária, dentro 

dessa linha de pensamento apresentada aqui.  Já vemos o 

Orçamento de 2001 com mais tranqüilidade do que vimos o de 

2000. 

A respeito do que realmente está alocado no Fundo 

ou não, não sei se os outros Conselheiros concordarão comigo, 
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talvez este seja o momento em que o Conselho está discutindo 

isso com mais maturidade.  Na realidade, muitas outras vezes 

fomos surpreendidos por esse problema, principalmente em 2000.  

Naquele momento, ficamos perplexos em relação ao fato e se 

buscou uma estratégia de utilização desses recursos para a 

canalização de programas na Comissão de Orçamento do 

Congresso.  Lá, vimos que tecnicamente não poderíamos agir 

assim, em função que deveria ter sido previsto, em outra 

rubrica do próprio Ministério, recursos para o pagamento dos 

meios necessários para a execução. 

Agora estamos diante de um fato:  se para nós, 

Conselho Nacional de Assistência Social, é importante também 

acompanhar, monitorar e saber o quanto se gasta para aplicar 

os programas e os serviços ou se isso compete a uma esfera 

administrativa e gerencial do órgão gestor, e lá deveria ter o 

orçamento específico para isso.  Acho que o “x” da questão é 

saber se isso é importante ou não para nós.   

Como disse o Conselheiro Brito, se acharmos que 

esse tipo de custo tem de ser avaliado, talvez seja importante 

ele estar no Fundo Nacional de Assistência Social, porque ele 

é muito mais transparente do que o Orçamento total do 

Ministério, cuja análise é muito mais complexa e muito difícil 

de acompanhar. 

Dr. César, quando há discussão, principalmente por 

parte dos Conselheiros da sociedade civil, é porque existe um 

teor político de estar visualizando e dando publicidade, de 
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fato, de quanto se gasta com Assistência Social no país.  

Muitas vezes, esses números mascaram o que é aplicado em 

programas.  Desta vez, até não mascaram tanto, porque o 

percentual é pequeno.  Ontem, fazendo as contas, vimos que no 

montante ele não ressalta.  No ano passado, quando faltava 

dinheiro em programas, ele era bem visível, e dizíamos:  estão 

tirando recursos de programas de criança, de idoso e de 

portador de deficiência e têm para esses outros gastos.   Como 

neste não acontece isso, essas coisas não vão ressaltar tanto. 

Mas realmente há esse teor político de saber o que de fato 

está se fazendo nas políticas de atendimento na área da 

Assistência Social. 

Geralmente, quando se dá publicidade para a 

imprensa sobre o orçamento do Fundo, fazem comparação:   subiu 

de tanto para tanto.  E eles não querem saber se o tanto está 

sendo aplicado ou não.  O destrinchar fica mais para quem vive 

a assistência social.  Então, repito, tem esse caráter 

político que também pesa na decisão do Conselho de saber se é 

importante estar ou não essas despesas no Fundo e o de saber o 

que é mais importante em termos de visibilidade dos recursos 

da Assistência para programas e serviços. 

Essa é a minha posição.  Não sei ainda claramente o 

que é melhor, mas tendo mais ao que falou o Conselheiro Brito.  

Talvez seja mais interessante ter esse acompanhamento do que 

não tê-lo, já que neste orçamento esta questão não ressalta 

tanto, em razão de o Orçamento ter sido melhorado. 



 39 de 235 

Eu gostaria também de solicitar formalmente à SEAS 

o seguinte:  interessa-nos muito, além de ver o orçamento 

geral por programa, a distribuição do orçamento por Estado.  

Essa dado para nós é fundamental, até para garantir outras 

decisões deste Conselho, para sabermos se houve ou não perdas; 

onde houve avanços;  se os critérios de partilha estão sendo 

respeitados dentro daquilo que decidimos.  Essa avaliação é 

muito importante para nós, porque essa resposta o Conselho 

também tem de dar aos diversos Estados da Federação. 

Acredito que em uma resolução teremos de fazer 

referência a decisões nossas, como não haver perdas;  ser 

necessário obedecer os critérios de partilha.  Na resolução 

que aprovar o orçamento, apesar disso já constar de outras 

resoluções, será preciso incluir esses pontos, frutos de 

decisões tomadas anteriormente.  Isso que é nos assegurará não 

termos de voltar a discussões passadas.   Podemos ser 

surpreendidos por isso.  Sempre saliento que os ministros e 

secretários não são eternos; muda-se a forma gerencial e o que 

foi negociado e acordado é modificado, até as interpretações 

são alteradas no transcorrer do tempo. Assim, na aprovação do 

Orçamento pelo Conselho, esses pontos devem estar registrados. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

a Conselheira Léa. 
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LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Do meu ponto de vista, o 

que está em discussão não é uma questão legal e sim uma 

questão de concepção de gestão do fundo. 

Compreendo que temos alguns consensos e alguns 

assuntos que precisam ser aprofundados.  Qual o modelo de 

gestão que aponta todos os recursos nos fundos e quais que 

deveriam contar?  É preciso aprofundar essa discussão, para 

termos clareza sobre o assunto. 

Outra questão é que eu fico pensando  − e aí 

consigo ter uma posição clara a esse respeito – que, se é na 

linha de uma gestão plena, temos de elencar outros gastos, do 

ponto de vista administrativo e estrutural, para constar do 

Fundo, e será necessária uma discussão do Conselho para ver 

como ele vai monitorar isso. 

A proposta que hoje nos chega vem parcial, porque 

traz apenas alguns aspectos.   Do que eu consegui compreender, 

incluíram no orçamento pagamento que é restituição, até porque 

esse recurso foi gasto de 1996 até agora. E se diz que há uma 

orientação do Tribunal de Contas para que se pague ao INSS 

gastos já feitos.  Esse elemento não é substancial, hoje, 

nessa discussão sobre modelo de gestão. 

Qual a minha proposta concreta?   Que neste 

momento, em que temos de apreciar o Orçamento para 2001, 

aprovemos o Orçamento com essas ressalvas e possamos ter uma 

discussão sobre gestão, até para ter a concepção daquilo que, 
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de fato, constará dos fundos.  Hoje, ficaremos com várias 

indagações sobre o modelo de gestão. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Volto a insistir que a 

Comissão de Financiamento trabalhou sobre o que era histórico, 

sobre o que já se fez.   No Orçamento de 2000, retiramos a 

renda vitalícia, porque ela não fazia parte da Assistência 

Social. 

Também concordo que essa é uma matéria a ser 

discutida.  E não disse que o problema de visibilidade existe.  

Eu falei que o orçamento da seguridade social deveria ser 

conhecido, mais ainda o da Secretaria de Assistência Social.  

Aliás, o Orçamento da União deve ter visibilidade.  Todos têm 

de ter visibilidade.  Também não nos devemos considerar tão 

auto-suficientes para achar que pelo fato de ter passado por 

este Conselho a visibilidade vai ser maior.  Não.  Tem de ter 

visibilidade e ela deve ser para todos e de todo o orçamento. 

Agora, se entrar atividade-meio, devem entrar todas 

as atividades-meio.  Por que entrar umas e não outras?  Seriam 

dois pesos e duas medidas.   

Eu sou Conselheira do Conselho Estadual do Paraná.  

Lá o fundo tem a orientação que sempre demos, isto é, os 

recursos alocados no fundo são destinados à população-alvo.  
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Todos estão levantando questões, ninguém sabe com 

clareza se deve ou não colocar as questão dos meios.  Assim, 

minha proposta é que, até que haja uma discussão por parte do 

CNAS e uma posição concreta a respeito do assunto  − e pode ser 

a minha também − se retire as atividades-meio.  Por enquanto, 

devemos seguir as luzes dos nossos ensinamentos.  Senão, podem 

surgir dados novos e teremos de reunir novamente a Comissão de 

Financiamento, fazer uma discussão e modificar o relatório.  

Com isso estaríamos nos desmoralizando pelas nossas decisões. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

a Irmã Tereza. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Sobre o tema aqui 

estudado, tenho a impressão que foi bastante esclarecido mas 

ainda não tenho convencimento a respeito. 

Temos uma consulta na Comissão de Normas justamente 

a respeito desse assunto.  Até agora não temos resposta.  E 

agora, com surpresa, aparece na Comissão de Financiamento 

justamente o questionamento feito por três Conselhos, sendo um 

o do Distrito Federal, a respeito do teor da Resolução nº 278, 

aprovada pelo CNAS. 

Necessitaríamos de uma fundamentação bem mais 

clara. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o Conselheiro João Batista. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Bom-dia, Dr. César. 

O órgão gestor federal sempre tem afirmado que tem 

de haver uma contrapartida em todos os programas.  Ao abrir 

esse precedente, isto é, colocar transporte, despesa com 

pessoal e aluguel, o montante já instalado é praticamente  

igual ao recurso que vai ser enviado ao município.  Aí o 

público-alvo da Assistência Social vai incorrer em risco.  E 

isso temos observado pelo que nos reportam os diversos 

conselheiros municipais.  Abre-se o precedente para o co-

financiamento.  E como o município tem formas pelas quais pode 

manobrar melhor e induzir a questão da contrapartida nos 

diversos programas da Assistência Social, praticamente o 

recurso já estará esgotado.  Dessa forma, o único recurso que 

o público-alvo terá será o do repasse federal, como acontece 

em inúmeros municípios até hoje.  A partir desse momento, 

abre-se a possibilidade de isso ser oficializado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Mais algum 

comentário?  (Pausa.) 

A Presidência nomeia o nobre Conselheiro Eduardo 

Barbosa relator da matéria. 

Passo a palavra ao Dr. César Giraldes para comentar 

os questionamentos dos Conselheiros. 
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CÉSAR GIRALDES – Quanto ao que foi dito pelas 

Conselheiras Tânia, Valdete, Léa e Fátima, devo dizer que o 

parágrafo único do art. 30 da LOAS, pelo qual todos os 

recursos da Assistência Social deverão estar alocados dentro 

dos fundos estaduais e municipais, sob pena da não 

transferência de recursos, enfim, que recursos devem estar 

incluídos nesses fundos, concordo com o que a Conselheira 

Tânia falou, isto é, houve uma evolução.  Acredito que deve 

haver uma reavaliação do que deve constar ou não. 

Quando aquele parágrafo único foi redigido, a visão 

federal era de ter, com clareza, o que cada Estado ou 

Município estaria aportando para a Assistência Social.  

A despesa de pessoal pesa, e eu tenho dúvidas se 

ela deve constar ou não dos Fundos Nacional Estadual ou 

Municipal de Assistência Social.  Outras despesas, como 

capacitação, poderiam ser estudadas. 

No caso específico, quero dizer que todas são 

finalísticas.  A que estamos propondo agora trata do seguinte:  

na hora em que o Banco do Brasil credita na conta do 

beneficiário e ele vai sacar aquele dinheiro com o cartão, o 

banco cobra R$ 1,39 do INSS.  Isso não é despesa de pessoal do 

INSS, não é diária, não é passagem.  É um custo que o INSS tem 

para creditar o recurso na conta do beneficiário, custo este 

que o banco automaticamente cobra do INSS.   
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Repito:  temos de reavaliar essa questão.  O que 

deve e o que não deve entrar no Fundo.  Entra passagem, entra 

diária?  Não sei, acho que não.  Entra pessoal?  Também acho 

que não.  E é preciso decidir isso para haver o que disse a 

Conselheira Tânia:  um único discurso no Brasil todo.  

Concordo com ela  − e nós viajamos juntos − que falamos sobre 

isso onde vamos. 

Agora, destaco novamente:  essa despesa não é 

passagem, não é material de consumo, não é para diárias nem 

para pagamento do servidor do INSS.  Isso é um gasto 

compulsório que se tem no pagamento do benefício.  Ele até 

poderia estar incluído na mesma conta, porque na hora em que 

esse benefício é creditado o banco cobra o valor de R$ 1,39.  

Por isso acho que esse ponto poderia ser mais bem avaliado.  

Poderia ser feito um estudo no Conselho sobre o que deve e o 

que não deve constar do Fundo.  Feito esse estudo aqui, seria 

levado à Tripartite, para haver um posicionamento nacional 

oficial a esse respeito.  Hoje, realmente não daria para fazer 

essa discussão. 

Volto a insistir:  não é custo administrativo de 

diária ou de material de consumo. 

Quanto ao embasamento jurídico, como foi dito por 

mim e por vários Conselheiros, já que a Lei Orgânica e o 

Decreto nº 1.605 são abrangentes, não estaríamos ferindo a 

lei.  Então, certamente a resposta da Assessoria Jurídica 

seria no mesmo sentido.  Entretanto, creio que devemos estudar 
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o mais breve possível o assunto, tanto aqui no CNAS como na 

Tripartite. 

Por sua vez, o Conselheiro Brito se referiu ao 

planejamento do orçamento, com o que concordo.  Mas eu queria 

que o Conselheiro tivesse conhecimento de que nos anos 

anteriores essa previsão foi feita, sempre foi feita e sempre 

recusada pelos órgãos da área econômica.  Apesar de desde o 

primeiro orçamento dizermos que o INSS tem custo, que o banco 

cobra do INSS para prestar esse serviço, eles não concordavam 

com isso.  Começaram a concordar a partir do exercício 2000.  

Levamos 3, 4 anos conversando com a SOF, com o Ministério do 

Planejamento e só em 2000 conseguimos o reconhecimento de que 

essas despesas precisam ser previstas e transferidas ao INSS.  

Então, essas despesas sempre foram previstas, mas só agora 

tivemos uma melhor recepção sobre o assunto por parte da área 

econômica. 

Quanto ao que disse o Deputado Eduardo Barbosa, 

vamos encaminhar ao Conselho toda a regionalização dos 

recursos.  Que fizemos?  Todos os recursos foram alocados de 

acordo com o que determinou a resolução do CNAS sobre 

repartição de recursos.  E o excedente foi posto na atividade 

de âmbito nacional.  Ou seja, nenhum Estado perde, assim como 

aconteceu em 2000.  A alocação dos recursos por Estado segue o 

critério aprovado pela resolução do CNAS. 

Volto a insistir: a despesa que estamos chamando de 

“meio” não é tão “meio”, não é diária, não é passagem, não é 
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pagamento de servidor ou material de consumo.  É quase uma 

despesa compulsória. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Dr. César, na verdade não 

fiz crítica aos anos anteriores, eu estava apenas querendo 

evitar entrar em um debate sobre se é justo ou não fazer esse 

pagamento ao INSS. 

Sua explanação foi absolutamente perfeita.  Isso é 

uma premissa orçamentária e é isso que estou defendendo.  

Estamos trabalhando com ela como poderíamos estar trabalhando 

com outras:  premissa de rateio, premissa de centralizar em 

uma esfera etc. 

O que disse a Léa é também perfeito:  discutir essa 

premissa de forma mais abrangente.  Entretanto, neste 

orçamento ela é totalmente inválida.  Era isso que eu 

defendia. 

 

HUMBERTO ARAÚJO – Sr. Presidente, eu queria 

submeter à apreciação do nobre relator, nas considerações que 

vai fazer sobre a revisão do relatório, o seguinte:  lendo o 

art. 5º, II, do Decreto nº 1.605, encontrei algo que me deixou 

mais confuso do que eu estava antes.  Diz o referido art. 5º:  
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os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social serão 

aplicados:  

II – no apoio técnico e financeiro aos serviços e 

programas de Assistência Social, aprovados pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social, obedecidas as prioridades 

estabelecidas no parágrafo único do art. 23 da LOAS. 

Ora, se esse decreto, aqui citado como respaldo 

legal para a resolução, diz que se pode aplicar recursos do 

Fundo Nacional de Assistência Social em apoio técnico e 

financeiro dos serviços, e se esse apoio técnico e financeiro 

consta claramente da proposta orçamentária, acho que deu mais 

transparência e inclusive define o limite disso que pode ser 

aplicado. 

Agora, como disse a Conselheira Tânia, deve ficar 

muito claro tudo o que pode ser incluído nisso  − é claro, 

depois de um estudo mais aprofundado.  Mas no momento, salvo 

melhor juízo, entendo que a aprovação do orçamento do Fundo 

Nacional de Assistência Social é perfeitamente válida, como 

disse a relatora, com quem concordo.  Apenas encontrei, no 

inciso II da resolução proposta, um conflito gerado pela 

Resolução nº 278.  Ela quem gera o conflito, pois ela vedou a 

transparência dessas despesas.  O que temos de fazer depois é 

rever a Resolução nº 278.  E nesse caso, seria excluído o 

inciso II da resolução da Comissão, permanecendo os incisos I, 

III e IV. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Nobre 

Conselheiro Humberto, a Resolução nº 278 fala de programas, e 

programas é finalístico. 

 

CÉSAR GIRALDES – O programa que consta da nossa 

proposta é finalístico, é de atenção à pessoa idosa e à pessoa 

portadora de deficiência.   

Diz a resolução que os recursos alocados no Fundo 

Nacional de Assistência Social deverão ser aplicados 

exclusivamente em programas e serviços da área de Assistência 

Social.  Aquela ação de remuneração da rede bancária é o nome 

da ação, mas está vinculada orçamentariamente a um programa 

finalístico da área da Assistência Social.  Em conseqüência, 

não fere a Resolução nº 278. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o relator Eduardo Barbosa. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Quando eu fiz uso da 

palavra, na mesma linha da Conselheira Léa, não fiz referência 

à legalidade, porque por ocasião do Orçamento de 2000 

discutimos muito isso.  Na realidade, se formos ler a lei, 

podemos interpretá-la da forma que quisermos. 

Quando eu falo em “apoio técnico e financeiro a 

serviços e programas”, posso entender que é só um apoio 

técnico e financeiro ao atendimento que é executado, aquilo 
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que é técnico mesmo e que se refere à Assistência Social. Se 

você quiser dar essa interpretação, pode dar.  Ou, então, 

amplia em tudo aquilo que pode haver necessidade para que o 

serviço aconteça. 

Dessa forma, para nós a legislação não dá a clareza 

necessária para como colocar no Orçamento.  Por isso, cabe ao 

Conselho Nacional de Assistência Social aprofundar a 

discussão, na linha de pensamento levantada pela Léa.  

Deixaremos claro para nós mesmos e até poderemos propor uma 

resolução que não deixe mais dúvida sobre essas questões.  Na 

realidade, às vezes a legislação mais confunde que esclarece.  

Pode haver interpretações dúbias, dependendo do que se quer 

defender politicamente.  Isso merece uma regulamentação do 

Conselho e a Léa fez a proposição correta:   devemos aprovar 

esta proposta, mas entender que é preciso haver um 

aprofundamento, para não ficarmos questionando isso a vida 

inteira, pois isso ocorrerá todos os anos. 

Eu já aproveitaria o momento para colocar em 

discussão a proposta da relatoria. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

a Conselheira Ana. 

 

ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS – Eu queria um 

esclarecimento.  Foi mencionada a Resolução nº 278, que veda a 

utilização de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 
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em atividades operacionais.  Vocês falaram que ela se refere a 

programas e serviços na área.  Então, ela admite a utilização 

dos recursos em programas e serviços e veda em atividades.  

Como “atividade” é uma coisa menor, está vinculada aos 

programas, entendendo que ela veda as atividades-meio desses 

programas-fim da Assistência Social.  Sendo assim, está 

contrariando o que diz o Decreto nº 1.605.  Insisto nesse 

ponto. 

 

CÉSAR GIRALDES – Pelo que entendi da resolução, ela 

veda a utilização de recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social em atividades operacionais, mas vinculados a programas 

como aqueles que existem em todos os ministérios, em todas as 

unidades orçamentárias  − Ministérios da Previdência, do 

Planejamento etc. Ela se refere àquelas atividades de 

administração, aqueles programas-meio. 

 

ANA MARIA REZENDE CHAGAS – Mas não dá para entender 

isso pela leitura da resolução.  Eu sugeriria que essa 

resolução fosse revista. 

 

CÉSAR GIRALDES – O programa pode ser finalístico.  

Agora, como o programa não é meio... 

 

TÂNIA MARA GARIB – Em primeiro lugar, eu concordo 

com o nobre Conselheiro que disse que tem de rever a 
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resolução.  Tem de rever, mas nessa proposta que a Léa fez.  

Deve ser revista a Resolução nº 278 também, porque ela gera 

dúvidas.  Penso que poderíamos juntar a proposta da Léa com a 

de vocês dois e incluir nessa análise a revisão da Resolução 

nº 278. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Sem dúvida.  Quando 

formos aprofundar a questão do Fundo, todas essas resoluções 

terão de ser revistas, certamente.   

Após ler a resolução proposta pela Comissão de 

Finanças, eu faria uma outra proposição, para ver se podemos 

aprovar, com algumas ressalvas, segundo a linha de pensamento 

que apresentei anteriormente. 

Antes, eu gostaria de justificar a exclusão de 

alguns itens que foram propostos pela Comissão de Finanças. 

Pelo que eu tenho conhecimento, não posso afirmar 

se houve ou não houve aumento de per capita, porque estamos 

vinculando isso a metas. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Quanto a Comissão 

discutiu e quando eu perguntei isso, foi claramente respondido 

que não haverá aumento de per capita, apenas aumento de metas.  

Isso foi falado e repetido várias vezes. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Estou buscando os 

esclarecimentos, porque vou ter de relatar a matéria.  Por 
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isso, também preciso fazer questionamentos.  Eu recebi uma 

planilha de orçamento e por ela não posso concluir que existe 

aumento de metas, que não existe aumento ou redução de per 

capitas.  Essa conclusão eu não tenho.  Inclusive, quando me 

manifestei, eu solicitei a distribuição do orçamento por 

Estado.  Ali eu posso ver se houve algum tipo de mudança ou de 

aumento.  Por enquanto, pelo que tenho em mãos, não posso 

afirmar isso.  Se essa foi uma informação da SEAS à Comissão, 

ela não se traduziu no documento orçamentário.  Como 

informação, ela pode dar subsídios, mas não constar de 

resolução que estaremos aprovando, uma vez que tal informação 

não foi formalizada por escrito.  Eu não vi em lugar nenhum 

escrito alguma coisa nesse sentido.  E falo isso para que não 

sejamos depois criticados por termos feito uma resolução, que 

aprovaremos e publicaremos, sem ter base em informações 

concretas. 

 

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR – Além da 

informação que nos foi prestada pelo representante da SEAS, eu 

gostaria de adicionar o Ofício nº 12, de 20 de junho de 2000, 

que apresentou uma cópia de proposta orçamentária para 2001, 

que foi objeto de análise na reunião passada, e não foi 

concluída a discussão porque ainda precisava do estudo da área 

orçamentária do Ministério.  Nesse documento, que apresenta 

uma planilha e um relatório desmembrando por atividades, os 

objetivos e os valores colocados na proposta, é mencionado o 



 54 de 235 

aumento de metas, em 20% em alguns casos, e para o caso de 

deficientes vai para 35%, parece-me, e também é mencionado que 

não há aumento de per capita. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Então isso foi 

formalizado? 

 

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR – Foi 

formalizado por meio do Ofício nº 12. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Retiro o que eu 

falei, porque não tinha conhecimento desse documento.  Como eu 

já disse, estou procurando esclarecimentos. 

 

CÉSAR GIRALDES – Não fala que não houve aumento de 

per capita. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – O relator 

está sendo claro na exposição.  

A Comissão de Financiamento dispõe de algum 

documento para corroborar o que diz o inciso I da resolução 

proposta?  Refiro-me a documento, a estudo sobre isso. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Isso vai ser publicado anexo ao 

Orçamento? 
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CÉSAR GIRALDES – Conselheiro Sylvio, em cada 

atendimento que se faz nos serviços assistenciais para 

criança, idoso e portador de deficiente, há uma série de 

modalidades e de tipos de atendimento.  Inclusive recentemente 

foi discutido no âmbito do Conselho uma nova portaria 

alterando alguns valores mínimos.  No momento da orçamentação, 

consolidamos isso.  Na verdade, temos uma meta vezes um custo 

médio que dará um valor que acresceu em relação ao ano de 2000  

− 20% no caso da criança e do idoso, e de 36% para o PPD, se 

não me falha a memória.  Então, por esse documento que o 

senhor tem em mãos, não se pode afirmar que haja aumento de 

per capita, uma vez que ele faz uma simples conta de meta 

vezes um custo médio.  Pode sair outra portaria  − como saiu 

recentemente a que foi submetida aos senhores − alterando 

alguns valores de algumas modalidades de atendimento.  Havendo 

uma resolução do Conselho dizendo logo no primeiro item que 

não há aumento de per capita, isso depois pode ser 

prejudicial.  Eu acho que isso não precisaria constar da 

resolução, visto que nos documentos apresentados trabalhamos 

em cima de médias e em nenhum deles  diz que não vai haver 

aumento de custo unitário por modalidade. 

 

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR – A 

título de esclarecimento, o senhor está dizendo que se a 

resolução fizer menção ao fato de que não foi verificado, com 
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base na análise das planilhas, o aumento do per capita isso 

pode ser obstáculo a uma possibilidade de aumento de per 

capita durante o exercício? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Obstáculo 

não. 

 

CÉSAR GIRALDES – Na verdade, isso não está 

concretizado. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Ontem, o Menezes disse 

o tempo todo que não haveria aumento de per capita.  Eu o 

considero uma pessoa séria e responsável. 

 

CÉSAR GIRALDES – Estou falando aqui como Diretor do 

Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência 

Social.  Esse documento passou por todos nós e eu estou me 

referindo à forma como foi montado esse cálculo. 

A Conselheira conhece bem essas portarias e sabe 

que em cada linha há diversas modalidades com custos 

unitários.  Se me perguntarem hoje qual o valor da nossa folha 

mensal do SAC, eu posso responder que pagamos 28 milhões de 

reais por mês, se todos Estados e municípios estiverem com a 

CND em dia.  Agora, eu não sei como está essa distribuição.  

Agora, se me perguntar quanto estou pagando pela modalidade de 

asilo “x”, eu não saberei responder, porque só tenho a idéia 
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do todo.  No detalhamento da proposta orçamentária, 

trabalhamos junto às gerências, às áreas específicas da 

Secretaria, e essa proposta foi oriunda não do Departamento, 

que é área-meio na Secretaria, mas sim do departamento 

específico, que cuida da área-fim, que apresentou esse número 

com base nesse custo médio. 

Creio que não precisaria chamar a atenção dessa 

forma na resolução. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Quero dizer, reforçar e defender 

que nos foi solicitado analisar um orçamento.  O orçamento não 

tem per capita, ele tem valores por programas.  E eu acho que 

seria muito ruim para nós, Conselheiros, colocar em uma 

resolução de aprovação de orçamento algo que se refere a per 

capita, até porque na reunião passada aprovamos a portaria que 

se refere a per capitas. Estamos dizendo que não houve aumento 

de per capita porque aprovamos o mesmo per capita na reunião 

passada. 

Orçamento é orçamento, é dinheiro por programa.  

Tudo que se referir a isso cabe em uma resolução.  Agora, 

individualidades de programa, valores que se pagam por 

determinada ação, deve ser alvo, se não aceitamos o que 

aprovamos na reunião passada, de outra discussão e tratado com 

a especificidade que ele merece. 

Proponho que se retire o item I da proposta de 

resolução da Comissão de Financiamento. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – V.Sa. fica 

com o parecer do relator. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Eu retiro. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o Conselheiro João. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Em relação aos novos 

programas, ficou-me uma dúvida:  isso vai entrar em critério 

de partilha para todos os Estados ou foi pactuado na Agenda 

Social para Estados específicos?  Eu não tenho essa resposta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Conselheiro 

Eduardo Barbosa, a Conselheira Tânia Garib disse que é 

favorável à retirada do item I da proposta de resolução da 

Comissão de Financiamento. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Eu acho que não tem cabimento 

colocarmos questão de per capita em aprovação de orçamento.  

Foi o que você disse:  assunto de per capita é operacional, é 

portaria.  E já aprovamos a esse respeito uma portaria da SEAS 

na reunião passada.  Se quisermos, até podemos voltar ao 

assunto, mas não na resolução sobre orçamento.  Essa resolução 
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tem que se referir à peça orçamentária que nos foi 

encaminhada.  Ela não é como gostaríamos e o relator 

certamente falará sobre isso.  Isso é pertinente, mas não é 

apropriado fazer menção a per capita. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Nobre 

relator, poderia ler sua proposta para nós, por favor? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Em relação ao item II 

proposto pela Comissão − exclusão dos programas-meio de acordo 

com a Resolução CNAS nº 278 −, a discussão que já travamos nos 

mostra que devemos aprofundar essa discussão no Conselho.  Se 

ainda não existe posição do Conselho Nacional de Assistência 

Social em relação à matéria, não vamos questionar isso em uma 

resolução onde não sabemos nem como esclarecer posteriormente, 

a quem nos perguntar, qual nossa posição a esse respeito.  Eu 

acho que esse item não deveria consta da resolução. 

Em relação aos itens III e IV estariam contemplados 

na redação que eu faria sobre ressalvas. 

A resolução ficaria da seguinte forma:  o art. 1º 

permanece com a redação dada pela Comissão de Financiamento.  

E ficam as seguintes ressalvas: 

I – não foi apresentada ao CNAS a distribuição dos 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os 

Fundos Estaduais e Fundos Municipais, devendo essa ser 

devidamente analisada pelo CNAS; 
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II – na partilha para os Estados, não poderá haver 

perdas para nenhum programa e serviço; 

III – todo acréscimo previsto no Orçamento de 2001 

para ações continuadas deverá respeitar a Resolução nº 339 e 

seu anexo. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Esta a proposta do relator. 

O Dr. César está ponderando que ele, na condição de 

gestor do Fundo, pode apresentar a distribuição dos recursos 

para os Fundos Estaduais, porque para os Fundos Municipais 

depende da Bipartite. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Ele está correto.  É 

pelos Fundos Estaduais.  A distribuição para os Fundos 

Municipais quem coordena o processo é o Estado, Conselho e 

órgão gestor.  Estou me referindo aos recursos da União.  

Tínhamos dois Estados pendentes e já fechamos agora.  Agora, 

acho que pode se fazer isso porque a Comissão Tripartite 

recebe toda a distribuição pelo órgão gestor de cada Estado.  

Temos isso, sim.  Creio que pode ser apresentado aqui, César, 

dá para encaminhar por município.  Agora, para o Conselho 

interessa a distribuição para os Estados, inclusive para 

obedecer o que está citado aí  − com o que eu concordo − que é 

a Resolução nº 339. 
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TÂNIA MARA GARIB – Eu gostaria de fazer um 

comentário e fazer uma pequena alteração na proposta desse 

item.  “Do Fundo Nacional para os Estados e Municípios.”  Por 

quê?  Porque o dinheiro do Fundo vai para o Fundo Municipal, 

muitas vezes.  Vai também para o Fundo Estadual, mas vai muito 

mais para fundos municipais, devido ao número de municípios já 

em gestão municipal.  Aquela proposta detalhada do Fundo é 

para Estados. 

Leia o item I novamente, por favor. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Item I – não foi 

apresentada ao CNAS a distribuição dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social para os Fundos Estaduais e 

Fundos Municipais, devendo essa ser devidamente analisada pelo 

CNAS. 

 

TÂNIA MARA GARIB –  Deve ser: Item I – não foi 

apresentada ao CNAS a distribuição dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social para os Estados.  E pára aí. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Item I – não foi 

apresentada ao CNAS a distribuição dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social para os Estados. 

Valdete, esclareça-me uma coisa.  No item II eu 

garanto que a partilha para os Estados não ocasionará perda.  
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Com isso eu estou garantindo também que não haverá perda para 

o município ou não? 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Eu quero comentar os 

itens II e III, porque acredito que dá para juntá-los. 

Na Resolução nº 339 temos a distribuição por 

percentuais, e naquele momento já foi acertado que não haveria 

perda − isso foi feito quando discutimos os critérios de 

partilha.  Na medida em que cada Estado recebeu conforme a 

Resolução nº 339 e vamos continuar recebendo assim, os Estados 

conseqüentemente fazem a sua partilha.  Aí não vamos garantir 

para os municípios, porque cada Estado teve a liberdade de 

fazer o seu critério de partilha.  Então, não vamos garantir.  

Cada Estado tem um critério para fazer sua distribuição.  

Chegamos a ter problemas com Estados na partição de recursos.  

O que podemos garantir aqui é da União para os Estados.  

Agora, o Estado é outra instância e até hoje ainda não 

resolvemos direito essa questão. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Diante disso, quero 

discordar da proposta da Tânia e da proposição do Dr. César. 

Nossa preocupação é com a continuidade dos 

programas.  Hoje, de acordo com a condição legal, o Fundo 

Nacional de Assistência Social repassa diretamente para o 

Fundo Municipal.  Está correto? 
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VALDETE DE BARROS MARTINS – Passa, se o município 

estiver em gestão municipal.  Hoje temos 3.000 e poucos 

municípios municipalizados.  Temos ainda alguns programas em 

gestão estadual. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Não estou 

questionando a gestão estadual.  Questiono a gestão municipal.  

Para esta também não vamos garantir a manutenção do que 

existe, para não haver perda? 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Tem de garantir.  Mas 

vou lembrar outro ponto. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Quem garante a 

manutenção do convênio municipal é a Comissão Bipartite? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – É. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Quem aprova a 

distribuição da União para os Estados é a Tripartite.  Quem 

aprova a distribuição de Estados para municípios é a 

Bipartite.  Agora, veja que não temos um critério único para 

distribuição dos recursos da União para os municípios.  

Inclusive quero lembrar que no documento que pactuamos na 

Comissão Tripartite, e que veio para cá, um dos itens dizia 

que de acordo com os estudos encomendados pela SEAS ao IPEA 
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nós teríamos alguns indicadores que possibilitassem subsidiar 

os Estados para fazer seus critérios de partilha aos 

municípios.  Sempre na perspectiva de não haver perda.  Só que 

isso até agora não se concretizou em todos os Estados.   

Então, Eduardo, eu acho importante que mantenha a 

questão de garantir aos municípios.  Como cada Estado está 

utilizando um critério, o CNAS tem de garantir a possibilidade 

de que todos os municípios não tenham perda em relação aos 

recebimentos dos recursos. 

 

TÂNIA MARA GARIB – A Valdete disse exatamente o que 

eu iria falar:  tem de garantir, sim. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o relator. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – E como vamos 

garantir? 

Só seu eu modificar o item II:  na partilha para os 

Estados, não poderá haver perdas em nenhum programa e serviço 

já executados nos Estados e nos municípios. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Sr. Relator, tenho apenas 

uma dúvida:  ferir a autonomia dos Estados.  Não poderia ser 

apenas uma recomendação?  “Recomenda-se que...” 
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Por exemplo, se for dito ao Estado da Bahia que 

isso vai ser dividido por todos os municípios, o gestor 

estadual vai dizer:   foi aprovado pelo CNAS uma resolução 

pela qual eu garanto, na esfera do Estado, que não haverá 

perda!!  E onde fica a autonomia do Estado e dos planos 

estadual e municipais? 

Creio que só podemos recomendar ou sugerir. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Mas nesta resolução 

não cabe a recomendação. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Então, retire. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Você poderia incluir se 

colocasse da seguinte forma:  na partilha para os Estados fica 

garantido não haver perdas e recomenda-se que na partilha para 

municípios o mesmo princípio seja adotado, ou seja seguido. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Brilhante, Tânia. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Acho que “recomendar” é 

a palavra adequada. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Então ficará assim: 

na partilha para os Estados não poderá haver perdas e 
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recomenda-se que na partilha para municípios seja mantido o 

mesmo critério. 

Temos de ter o seguinte cuidado:  período pós-

eleitoral é período de retaliações.  Infelizmente nossa 

cultura política ainda tem isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Enquanto o 

Conselheiro Eduardo conclui a redação, o Presidente quer 

colocar em apreciação a proposta dos Conselheiros Humberto e 

Ana Maria sobre revisão da Resolução nº 278. 

A presidência quer o apoio do Plenário para que a 

Comissão faça isso para a próxima reunião. 

 

TÂNIA MARA GARIB – É um trabalho complexo rever 

essa portaria.  Ana, não está dentro do contexto geral?  Você 

acha que isso é isolado? 

 

ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS – Eu não conheço todo o 

trabalho do CNAS, o que dizem as outras resoluções.  Pelo que 

entendi da exposição do Conselheiro Eduardo, a revisão seria 

em um contexto mais geral, revendo tudo o que há 

anteriormente.  Eu não sei se isso é necessário. 

Agora, algo premente é rever a Resolução nº 278.  

Se daí em diante tem de rever o resto, isso eu não sei. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Foi isso que 

a presidência entendeu. 

Os Conselheiros também entendem assim? 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Concordo com a Tânia:  

essa discussão tem de ser feita dentro de um contexto mais 

geral dos itens levantados aqui, senão essa resolução também 

não fecha.  E tanto é assim que com base nela não conseguimos 

viabilizar a posição da Comissão.  Então, não vejo por que 

modificá-la agora.  Acho que devemos rever todas as resoluções 

e não modificá-las, mas sim fazer uma adaptação à luz das 

novas propostas apresentadas pelo CNAS.  Se modificarmos 

agora, depois da discussão modifica-se de novo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – A senhora 

concorda, Conselheira Ana? 

 

ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS – Eu queria a opinião 

de alguém mais experimentado aqui no CNAS.  A sua opinião, por 

exemplo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – A minha? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Conselheira, sem 

querer impedir a opinião do Presidente, eu acho que essa 

discussão serve para ouvir opinião de pessoas experimentadas.  
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Se tivéssemos isso claro, já teríamos tomado uma decisão.  

Creio que vamos precisar ouvir outras pessoas, como o gestor 

de fundo etc.  Faremos isso ou na Comissão ou até no Plenário.  

Acredito que teremos de estudar o art. 23 da LOAS, o art. 5º 

do Decreto e, por conseqüência, as resoluções. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Então, teria 

de ser a sistematização das normas. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Só lembro ao 

Conselheiro Eduardo que quando a Conselheira Léa fez a 

proposta inicialmente, eu havia entendido isso:  estaríamos 

aprovando hoje, mas seria necessário discutir o assunto.  Ela 

não se referiu à forma.  Agora, estamos discutindo a forma de 

se trabalhar essa discussão.  E aí, evidentemente, passando 

pelos instrumentos jurídicos que temos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Está certo. 

A Vice-Presidência fará o levantamento e junto com 

as Coordenadoras de Comissões vai colocar naquele nosso bloco. 

Com a palavra a Conselheira Léa. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Penso que poderíamos 

conciliar com a agenda que nós aprovamos.  Um dos quatro itens 

que aprovamos foi PPA, LDO e Orçamento.  Como essa discussão 
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está muito ligada, creio, então, que poderemos trabalhar nesse 

tema. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a palavra 

o relator para a leitura do texto final, a fim de darmos 

início à votação. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Após a discussão, e 

acatando as sugestões dos Conselheiros que fizeram uso da 

palavra para discutir o parecer apresentado, a redação final 

fica da seguinte forma: 

“Resolve aprovar a proposta orçamentária do Fundo 

Nacional de Assistência Social, com as seguintes ressalvas: 

I – não foi apresentada ao CNAS a distribuição dos 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os 

Estados, devendo esta ser devidamente analisada pelo CNAS; 

II – na partilha para os Estados, não poderá haver 

perdas a nenhum programa e serviço, recomendando aos Estados 

que obedeçam os mesmos critérios para a partilha  aos 

municípios; 

III – todo acréscimo previsto no Orçamento de 2001 

para ações continuadas deverá respeitar a Resolução nº 339 e 

seu anexo. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação.” 

É o parecer. 
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ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Deve se incluir também, 

Conselheiro Eduardo, a data da Resolução nº 339.  

 

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR – Ela é 

de 7 de dezembro de 1999. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Então, é essa a 

proposta. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Tenho uma dúvida. 

A discussão que estamos fazendo com relação a se 

rever toda a questão da gestão do financiamento da Política 

não tem necessidade de constar da resolução, não é isso?  É 

uma deliberação do Plenário apenas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Essa 

resolução é para aprovação do Orçamento. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Mas as ressalvas se 

referem à questão do critério de partilha. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Depois de aprovada a 

resolução, como a Conselheira Léa fez a primeira sugestão, ela 

deveria encaminhar ao Plenário essa decisão, inclusive com a 
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forma como se faria isso, se seria em estudo na Comissão ou 

por outro tipo de encaminhamento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Não havendo 

quem queira discutir, encerrada a discussão. 

Em votação.  Se houver algum contra, a Presidência 

fará votação nominal.  (Pausa.) 

Aqueles que aprovam o parecer, permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

Aprovado por unanimidade o parecer do Deputado 

Eduardo Barbosa. 

Com a palavra a Conselheira Fátima, para fazer a 

leitura da resolução que aprova o relatório da execução 

orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social no 

primeiro semestre. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – “Resolução nº ... de 10 

de agosto de 2000. 

O Plenário do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, em reunião ordinária realizada no dia 10 de 

agosto de 2000, no uso da suas atribuições que lhe confere os 

incisos VIII e IX do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

Resolve: 

Art. 1º - Aprovar o relatório da execução 

orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, 
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do primeiro semestre de 2000, apresentado pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social – SEAS/MPAS. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação.” 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Qual a 

correção, Conselheiro João Ilídio? 

 

JOÃO ILÍDIO DE LIMA FILHO – No caput, em vez de 

“atribuições”, “competência”. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Em discussão. 

(Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão. 

Em votação. 

Os que aprovam permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada a resolução. 

Conselheira Fátima, a Comissão de Financiamento tem 

mais alguma assunto a tratar? 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Não, nenhum. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Agradecemos 

ao Dr. César pela sua presença. 
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CÉSAR GIRALDES – Senhoras e senhores, muito 

obrigado pela atenção.  Como sempre, estou à disposição na 

Secretaria de Estado de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra 

a Irmã Tereza, pela Comissão de Normas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – A Comissão de Normas 

passa a apresentar a alteração da Resolução nº 32, que dispõe 

sobre a concessão da renovação de certificado de entidades de 

fins filantrópicos, em vista das alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 3.504/2000, conforme já estabelecido na Plenária 

anterior. 

Eu pediria aos Srs. Conselheiros que tivessem em 

mãos a resolução que está em anexo.  Há duas resoluções.  

Farei o relato, mas a leitura será feita pelo Conselheiro 

Paulo Coury, para facilitar os indicativos dos dispositivos 

que foram alterados. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Irmã, onde 

está o Conselheiro Paulo Coury? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Ele está aqui. 

O texto da resolução foi distribuído a todos.  Ela 

não tem número ainda. 
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Essa resolução não foi estudada só agora, ela vem 

sendo trabalhada há algum tempo e já passou pelo crivo da 

Consultoria Jurídica. 

Vou fazer a leitura dos itens indicados para sermos 

mais rápidos. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – De acordo com a orientação 

da Irmã Tereza, vou ler somente as alterações. 

Vou iniciar pelo quarto considerando. 

“Considerando as alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 3.504, de 13 de junho de 2000, publicado no DO de 

14 de junho de 2000, 

Resolve: 

Art. 1º - A concessão ou renovação do Certificado 

de Entidade de Fins Filantrópicos a que se refere o inciso IV 

do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

obedecerá ao disposto nesta resolução com base no Decreto nº 

2.536, de 6 de abril de 1988 e nas alterações contidas no 

Decreto nº 3.504, de 13 de junho de 2000.” 

Vamos passar agora ao inciso VIII do art. 3º, letra 

“a”. 

“Art. 3º - ... 

VIII - ... 

a) não participam da diretoria, dos conselhos, do 

quadro de associados e de benfeitores pessoas jurídicas dos 
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poderes públicos:  federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal.” 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Isso é referente a 

fundações.  Foi retirada a expressão “pessoas físicas”. 

A Resolução já estava fundamentada no Decreto nº 

2.536.  Agora temos mais outra introdução.  Daí por que são 

alterações pontuais. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Eu queria 

explicar por que estamos andando mais depressa. 

A Resolução nº 32/99 regulamentava o modus 

operandi, ou seja, como operava a equipe de análise do 

Conselho Nacional de Assistência Social e mais o CNAS com 

referência à concessão.  Como basicamente de 80% a 90% das 

entidades estão com seus certificados vencendo até 31.12 deste 

ano, a Comissão de Normas decidiu modificar  − o que foi 

aprovado pelo Plenário na reunião passada − a Resolução nº 

32/99, à luz do Decreto nº 3.504.  Por isso que só estamos 

lendo os pontos de destaque desta resolução. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Farei uma observação 

adicional. 

O protocolo entrega a resolução e mais os 

formulários.  Os formulários sofrerão alterações, tendo em 

vista as modificações apresentadas pelo decreto.  E é urgente 
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fazer essa alteração na resolução, porque já está na hora de 

fazer a entrega desses formulários e das devidas informações. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO – Eu estou sentindo alguma 

dificuldade, porque você está lendo só os destaques, as 

alterações. Eu pediria que você dissesse o que foi tirado e o 

porquê em cada modificação. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – Então eu farei a leitura e 

a Irmã Tereza vai explicar a mudança do conteúdo. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Por que não lê tudo, 

para termos uma noção de conjunto? 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Conselheira, é 

a Resolução nº 32/99, que o Conselho Nacional de Assistência 

Social já aprovou.  Só há alguns pontos modificados para se 

adequar ao Decreto nº 3.504.  As alterações são pontuais. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Para quem discutiu o 

assunto na Comissão de Normas, tudo está muito claro.  Agora, 

para quem não participou dessa discussão, dificulta. 

Como esse é o encaminhamento da Mesa, eu o acato.  

Mas se eu não entender, por falta de visão do conjunto, volto 

a me pronunciar. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – O Conselheiro 

Paulo vai ler o item modificado e a Irmã Tereza explicará a 

alteração.   

 

PAULO BIANCARDI COURY – Ainda no art. 3º, § 1º - A 

entidade que desenvolve atividade educacional deverá comprovar 

gratuidade a que se refere o inciso VI do art. 3º desta 

Resolução, em gratuidade total, parcial e projetos de 

assistência social de caráter permanente. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Fizemos um estudo sobre o 

que consiste gratuidade e analisamos também o Decreto nº 

2.536.  Havia o entendimento, sem estar normatizado em lugar 

nenhum, falando-se em “bolsas de estudo”.  Não se diz “bolsas 

de estudo” mas sim “gratuidade”.  E já que o decreto coloca 

toda a receita para fins do percentual de 20%, a entidade 

também faz a sua prestação de serviços dentro de critérios 

lógicos estabelecidos por ela.  Depois logo vem o que 

significam “bolsas” e que as “bolsas” conveniadas, sejam por 

prefeituras, seja por outros tipos de convênios, não serão 

consideradas como “gratuidade”. 

 

ANA MARIA REZENDE CHAGAS – No § 1º é em “gratuidade 

total, parcial e projetos” “ou projetos”. 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – “E projetos”.   Muitas 

entidades não possuem estabelecimentos e não têm escolas, 

trabalham por meio de projetos de assistência social.  A 

Amencar é uma delas. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – É o conjunto das ações que 

compõe a gratuidade. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA -  Eu não entendi. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – A equipe de análise 

estava exigindo das entidades “bolsas de estudo, 20%”.  Como 

não há nenhuma normatização a esse respeito, fala-se apenas em 

gratuidade...  Em se tratando de escolas, pode-se falar em 

bolsas de estudo.  Mas nem todas entidades têm 

estabelecimentos nem são de educação, trabalham com gratuidade 

em projetos de assistência social, em serviço gratuito.  Pode 

ser em bolsa.  Na Saúde, é o SUS, com atendimento.  E quem tem 

projetos de assistência social e não possui estabelecimento de 

ensino, são projetos de assistência social, levando em 

consideração aquilo que é conveniado, seja ele projeto, seja 

em bolsa, se tiver subvenção não serão considerados como 

gratuidade. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – Vou dar um esclarecimento 

adicional. 
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A escola dá tantas bolsas gratuitas, tantas bolsas 

parciais e eventualmente cestas-básicas, transporte, uniforme, 

material escolar etc.   Isso dentro de um projeto de 

assistência. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Muitas entidades vão 

dispor da bolsa de estudo em questão de anuidade  − agora não é 

mensalidade, é anuidade.  Mas o aluno pode não participar, 

porque ele não tem transporte, não tem uniforme nem material 

didático.  Então, não adianta somente a bolsa de estudo.   

Por exemplo, você pode dar para uma pessoa carente 

a bolsa de estudo total.  Mas se ela não tem como usufruir 

dessa bolsa de estudo... 

 

PAULO BIANCARDI COURY – É para formar o conjunto 

dos 20% obrigatórios. 

Ainda estamos no art. 3º. 

§ 2º - Não serão considerados, para fins do cálculo 

da gratuidade, os valores relativos a bolsas custeadas pelo 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, 

ou resultantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho 

(Decreto nº 3.504/2000). 

§ 3º - As entidades exclusivamente de Assistência 

Social poderão solicitar num mesmo processo o Registro e o 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. 
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MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Como será feita a 

discussão?  Por destaque?  Por inscrição? 

 

PAULO BIANCARDI COURY – Se for específico àquele 

parágrafo. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – É especificíssimo desse 

parágrafo. 

Diz o § 3º: as entidades exclusivamente de 

Assistência Social poderão solicitar num mesmo processo o 

Registro e o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. 

Eu perguntaria a este Conselho:  quais as entidades 

exclusivamente de Assistência Social? 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Isso está no 

decreto.  É cópia do decreto. 

 

MARIA DE FÁTIMA  FERREIRA – Nós temos de saber o 

que se entende por “entidade exclusivamente de Assistência 

Social”.  Eu não entendo como se está deliberando determinadas 

questões se os problemas mais de fundo, que atingem o Brasil 

de Norte a Sul − e a Irmã deve ter esse registro −, com 

conselhos municipais e estaduais solicitando informações, não 

são explicados. O Conselho Estadual do qual eu faço parte é um 

dos que mais critica esse problema de não existir essa 

definição.  Se essa definição existe, que ela seja informada.  
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Se ela não existe, que o CNAS faça essa discussão.  Caso 

contrário,  vamos continuar amarrados e nos desmoralizando.  

Quando se pergunta o que é uma entidade exclusivamente de 

saúde, todo mundo sabe o que é.  Todo mundo sabe também quando 

ela é de previdência ou de educação.  E nós não sabemos o que 

é uma entidade exclusivamente de Assistência Social?!  

Essa é uma questão de fundo que precisamos 

resolver. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – A Conselheira Fátima tem 

toda razão.  E uma das situações que está sendo difícil para a 

Comissão de Normas, e especialmente para a equipe de análise, 

é a que se refere aos estatutos, à finalidade estatutária da 

instituição, à qualificação da instituição.   

Mais adiante, os senhores verão que há exigência do 

Decreto nº 2.536 sobre a questão das normas estatutárias.  

Virá uma questão sobre isso, não na resolução, mas temos um 

ordenamento interno que vai ser apresentado também para os 

senhores acompanharem a questão do prazo para que essas 

entidades procurem fazer a sua adequação à nova legislação. 

Está havendo um problema de adequação porque com essa 

parafernália - desculpem a expressão – da legislação, com o 

mundo caótico da legislação não há uma normatização correta 

para que elas sejam qualificadas. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheira 
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Fátima, fica registrada a sua consideração, mas essa é uma 

questão do decreto. A Irmã inclusive deverá fazer, ao final, 

uma proposição de notas que deverão ser avaliadas pela 

Comissão de Normas. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - E a questão da 

finalidade estatutária da instituição, que será identificada 

pelo estatuto. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Mas estará 

naquele encaminhamento que a Comissão de Normas fará com notas 

para avaliação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - A análise do estatuto 

deve ser com base em determinado referencial. Não se pode 

analisar sem fundamentos. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - A Conselheira 

tem toda a razão. Por isso que a Irmã vai fazer, ao final da 

resolução, uma explanação. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Conselheira, vamos 

apresentar aqui os critérios. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Art. 4º. Parágrafo 5º. 

Vou ler o § 4º e o § 5º porque um se relaciona com o outro. 
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 “§ 4º - A entidade da área de saúde deverá 

comprovar anualmente percentual de atendimentos decorrentes de 

convênio firmado com o Sistema Único de Saúde, SUS, igual ou 

superior a 60% do total de sua capacidade instalada. 

 § 5º - No caso de não ter sido atingido o 

percentual exigido no § 4º, poderão ser considerados para 

complementação daquele percentual outros serviços prestados 

com recursos próprios da entidade, desde que apresentados 

através de ofício do gestor local do SUS." 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Essa redação foi fusão de 

várias propostas, inclusive dos Conselheiros Brito e Paulo 

Coury. Eu também acrescentei uma proposta aqui. Além disso, há 

a prática de cumprimento de diligência, que tem enviado 

documentação por parte de entidades da área de saúde. Quando a 

entidade que não tem todo o percentual de 60%, como a entidade 

tem também o atendimento da assistência social, ou seja, das 

atividades de saúde com gratuidade, com recursos próprios e, 

em comum acordo com o gestor do SUS, ela pode apresentar esse 

documento que será aceito pela equipe de análise. Nós já temos 

essa prática. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Inciso 12 do artigo 4º: 

"Cópia da declaração de utilidade pública federal e respectiva 

certidão atualizada fornecida pelo Ministério da Justiça”. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - É exigência do decreto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - Na existência da 

utilidade pública nós retiramos aqueles três anos de carência 

para poderem receber. No entanto, a utilidade pública federal 

exige os três anos. Então nós trocamos seis por meia dúzia. Eu 

gostaria de saber como a Comissão de Normas vê isso. Em outra 

discussão que fizemos no Conselho Estadual, o pessoal 

questionou isso. Estão tentando desburocratizar a questão do 

registro da entidade, mas se tira uma e põe outra, não de 

igual teor, mas de igual tempo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - A Comissão de 

Normas está atenta a isso, mas essa matéria é do decreto. São 

matérias que a Comissão de Normas irá apresentar depois, como 

forma de solicitação de alteração do decreto ao Ministro. Mas 

não pode ser mudado pelo CNAS. A competência não é o CNAS. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - Não estou querendo que 

mude, estou pedindo esclarecimentos à Comissão de Normas. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Você está coberta de 

razão. Inclusive nós vamos apresentar depois da resolução os 

critérios para a equipe de análise como normatização interna. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheiro 
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Paulo Coury com a palavra. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Continuando ainda no art. 

4º. 

§ 3º - Está desobrigada da auditoria contábil a 

entidade que tenha auferido, em cada um dos três exercícios a 

que se refere o parágrafo anterior, receita bruta igual ou 

inferior a R$1.200.000,00 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Aqui foi suprimido o 

plano de atividades. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Artigo 6º - O Conselho 

Nacional de Assistência Social poderá cancelar a qualquer 

tempo o certificado de entidade de fins filantrópicos se 

verificado o descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo 

Decreto Nº 2.536, de 6 de abril de 1998, e alterações contidas 

no Decreto Nº 3.504, de 13 de junho de 2000, bem como do 

disposto nesta resolução.  

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Pela ordem, Presidente. 

Nesse caso a instituição pode recorrer ao ministro. Isso 

constará? 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Constará. 

 Art. 10 - A requerente poderá solicitar vista do 
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processo desde que devidamente formalizada através de 

requerimento, e procuração se for o caso, dirigida ao 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Gostaria de responder. O 

art. 9º não foi alterado porque já há a possibilidade de a 

entidade recorrer ao Ministro. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Art. 11 - Qualquer 

conselheiro do CNAS, os órgãos específicos dos Ministérios da 

Justiça e da Previdência e a Assistência Social, o INSS, a 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, ou o 

Ministério Público, bem como os Conselhos Municipais e 

Estaduais de Assistência Social e o Conselho de Assistência 

Social do Distrito Federal poderão representar ao Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS, sobre o descumprimento 

das condições e requisitos previstos no Decreto nº 2.536, de 6 

de abril de 1998, e nesta resolução, indicando os fatos, suas 

circunstâncias, o fundamento legal e as provas ou, quando for 

o caso, a indicação de onde essas podem ser obtidas, sendo 

observado o seguinte procedimento:... 

 Não houve alteração no procedimento. 

 Art. 13 - As entidades portadoras de certificado 

de entidade de fins filantrópicos deverão afixar placa 

indicativa em local visível conforme o modelo aprovado pelo 

CNAS. 
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 Art. 17 - Os casos omissos ou duvidosos na 

interpretação desta resolução serão resolvidos pelo colegiado 

deste Conselho, aplicando-se os preceitos contidos na Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - "Os casos omissos ou 

duvidosos na interpretação desta resolução serão resolvidos 

pelo colegiado deste Conselho, aplicando-se os preceitos 

contidos na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993." Isso é 

ótimo, mas há um problema. A Loas, já foi dito aqui, precisa 

ser adaptada; ela é de 93, e nós vivemos outra realidade. 

Poderão surgir casos que realmente não estejam contemplados 

pela Lei Orgânica da Assistência Social, e nós temos que 

prever isso, mesmo porque a lei, como disse nosso ilustre 

deputado, dá margem a várias interpretações. Acho que deve ser 

acrescentado que: “(...) os casos omissos serão resolvidos 

(...) de 1993, ou por consenso do CNAS”. Realmente, a Lei 

Orgânica da Assistência Social poderá não responder a todos os 

casos omissos ou duvidosos, deixando o CNAS sem poder definir. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - Conselheira 

Fátima, a senhora está certíssima. Entretanto, o artigo 17 já 

contempla isso porque ele diz que se devem apenas aplicar os 

preceitos da lei, mas isso é caso do Conselho Nacional. 

Repetindo: os casos omissos ou duvidosos na interpretação 

desta resolução serão resolvidos pelo colegiado. Apenas não 
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podemos resolver nada que não esteja coberto por um preceito 

legal. Eu entendo que o artigo 17 já dá cobertura a isso. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Art. 18 - Esta resolução 

entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias e anteriores, em especial a Resolução 

nº 32, do CNAS, de 24 de fevereiro de 1999. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) – Com a palavra 

a Conselheira Dora. Depois passo a palavra para a Irmã Tereza 

para as considerações finais sobre a resolução. 

  

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu gostaria de lembrar, 

Irmã, no art. 11, nos requisitos previstos no Decreto nº 

2.536, que fique constando também o Decreto nº 3.504. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - Franqueio a 

palavra para os senhores Conselheiros para alguma 

consideração. Está aberta a discussão. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Nobre relatora, quando 

V.Sa. cita a placa, tenho uma dúvida. Para aprovarmos a 

resolução não teríamos que ter a placa aprovada, ou nada 

impede? A placa teria que anteceder essa aprovação? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Assim como foram 
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incorporados todos os dispositivos do decreto, esse também o 

foi.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, depois 

que terminamos a resolução, pensamos que desse ainda para 

incluir nesta resolução um artigo sobre a placa. Quando a 

entidade pegasse esta resolução, já cumpriria todas as 

formalidades contidas no Decreto nº 3.504. Deixo esta sugestão 

para a Comissão de Normas: que inclua nesta resolução o 

assunto da placa. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - Já foi 

colocado. Está no art. 13. 

 Não havendo mais discussões, passo a palavra para 

a Irmã Tereza para suas considerações finais. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Volto a lembrar aos Srs. 

Conselheiros a urgência da aprovação desta resolução. Há algum 

tempo estamos trabalhando nesta resolução, recolhemos 

sugestões de outras comissões e da própria equipe de análise, 

da Coordenação de Normas, que está sempre se deparando com 

toda a problemática do dia-a-dia. Estou à disposição para 

qualquer dúvida, mas acho que vai estar mais esclarecido 

quando apresentarmos os critérios. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - Conselheira 
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Ana com a palavra. 

 

 ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS - Eu não insisti 

naquele momento para não atrasar os trabalhos, mas parece que 

aquele meu entendimento tem procedência. No § 1º do art. 3º  a 

minha sugestão é que substituamos o "e" pelo "ou". 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Como estava na redação. 

Depois foi mudado para "e". Eu concordo com isso. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Consulto a 

Comissão de Normas e a Irmã Tereza. É com referência à 

gratuidade de bolsas parciais e totais e projetos(...) 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A Comissão não aceitou o 

"e". 

 

 ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS - Eu só queria 

esclarecer. Pela minha leitura, parece que a instituição 

deverá ter a modalidade gratuidade total, parcial e projetos 

que atendam ao disposto no item IV, dos 20%. Eu acho que se a 

instituição tem gratuidade total, e somam-se os 20%, ela já 

tem direito. Acho que isso pode gerar confusão futuramente. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Os Conselheiros devem se 

pronunciar a esse respeito. 
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 PAULO BIANCARDI COURY - Na realidade, a proposta 

de retirar o "ou" é que a Comissão de Normas entendeu que na 

constituição das gratuidades poderia estar facultada a 

apresentação apenas de gratuidade parciais nas entidades de 

educação. Nesse caso, poderia estar mascarado algum tipo de 

gratuidade porque poderia ser utilizado o aumento do preço da 

anuidade para conceder o desconto, e em cima desse desconto se 

gerar a gratuidade. Nós gostaríamos que as entidades 

apresentassem além da gratuidade total alguma coisa de 

gratuidade parcial e, eventualmente, também os seus projetos 

de assistência. Na realidade, o que você entendeu como a 

possibilidade de ter que ter os três é uma indução que a 

Comissão gostaria que ocorresse. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) – Esclarecida 

sua dúvida, Conselheira? (Pausa) 

 Não havendo mais dúvidas, coloco a matéria em 

votação. 

 Os senhores Conselheiros que a aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa) 

 Aprovada a resolução. 

 Irmã Tereza, por favor, os critérios. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ainda tem a resolução da 

placa. 
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 Se todos têm em mãos a resolução da placa, queiram 

por favor corrigir a data para agosto de 2000. 

 "O Plenário do Conselho Nacional de Assistência 

Social, CNAS, em reunião ordinária realizada no dia 10 de 

agosto de 2000, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso VIII do art. 18 da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em cumprimento ao 

art. 8º do Decreto nº 3.504, de 13 de junho de 2000, resolve: 

 Art. 1º - Aprovar o modelo da placa para as 

instituições que possuam o certificado de entidade de fins 

filantrópicos afixarem em local visível, com as seguintes 

características:  

 I - medir 60 centímetros de altura, 100 

centímetros de largura, contendo a seguinte informação: “Esta 

entidade tem certificado de entidade de fins filantrópicos 

concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social para 

prestar atendimento a pessoas carentes”; 

 II - no intuito de garantir economia e 

praticidade, ficam facultadas a cor e o tamanho das fontes a 

serem impressas na placa, podendo acrescentar a identificação 

do serviço prestado. 

 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da 

sua publicação. 

 E segue o modelo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Com a palavra, a 
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Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - Pessoalmente, não 

aprovo o modelo da placa. Ela é grande e aponta a pessoa como 

carente. Se isso vai ser levado em consideração ou não, não 

estou colocando em discussão. Quero que conste em ata que eu 

sou contra esta placa, principalmente por ela fazer referência 

à pessoa carente. Concordo com os dizeres sobre fins 

filantrópicos, até para entendimento da população de que ali 

ela terá uma prestação de serviços gratuitos, na medida em que 

filantropia também assim seja entendida por nós. Mas eu acho 

que ela é também conseqüência de uma falta de entendimento do 

que é entidade filantrópica. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) – Com a palavra o 

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Conselheiro Brito, há um 

parecer jurídico sobre a placa? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Sim, está nas 

mãos da Comissão de Normas. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu voto com a Comissão de 

Normas, à luz do parecer jurídico do Conselho. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheira 

Dora, para suas considerações. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu 

queria sugerir que do item II fosse retirado "podendo 

acrescentar a identificação do serviço prestado". Eu acho que 

isso pode criar problemas com a verificação do INSS. Um fiscal 

de entidades em Salvador é diferente daquele que vai 

fiscalizar em Presidente Prudente, e o INSS pode criar 

problemas por causa disso. Esse modelo de placa foi feito 

conforme sugestão contida em instrução normativa do INSS. Até 

no que diz respeito à medida, preservamos a que eles deram. E 

os dizeres: "Esta entidade dispõe de bolsa de estudos 

gratuitas para pessoas carentes por usufruir de isenção de 

contribuições sociais; esta entidade beneficente de 

assistência social mantém convênio com o Sistema Único de 

Saúde, e os serviços prestados são totalmente gratuitos etc.", 

essa inscrição foi feita baseada em sugestão do INSS. 

Sobre o Parecer nº 405, infelizmente fala mais do 

que havia necessidade de dizer em relação ao que é pessoa 

carente e pessoa necessitada. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - A Conselheira 

Dora pretende que se retire do inciso II da resolução  

"podendo acrescentar a identificação do serviço prestado". Ela 

quer que se exclua isso. 
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 Conselheira Léa com a palavra. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Não sou contra a placa 

porque ela identifica o serviço, ela dá publicidade. As 

entidades devem atender como se públicas fossem até porque o 

recurso que recebem se origina de impostos etc. Mas tenho 

profundas críticas à forma como a placa está pensada e foi 

formulada, ao engessamento do decreto, e ao conteúdo da placa, 

a frase. Então eu queria apresentar essas minhas 

considerações, dizendo que ontem discutimos na Comissão de 

Políticas e pensamos que talvez uma alternativa fosse o 

encaminhamento de uma PEC pelo Eduardo, para que fosse mudado 

na Constituição a palavra carente, sobre a qual o decreto se 

baseia para os dizeres da placa. O meu encaminhamento é no 

sentido de alterarmos de fato na origem, dadas as nossas 

críticas à forma e ao conteúdo da placa. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheiro 

Eduardo tem a palavra. 

 

 EDUARDO LUÍS BARROS BARBOSA - O Presidente faz 

parte da nossa Comissão e já se posicionou com relação ao que 

a Conselheira Léa falou, com referência à Constituição. Eu 

insisto em perguntar ao Conselho se não poderíamos colocar um 

ponto final depois de assistência social. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Pelo parecer, 

não temos como suprimir nenhuma palavra. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Só vamos ter como fazer 

isso quando conseguirmos tirar da Constituição. 

 

 MARIA APARECIDA MEDRADO - Lendo o parecer da 

Consultoria Jurídica, vejo que estamos engessados mesmo com 

esse decreto quando se refere à pessoa carente. O decreto faz 

isso também em outras áreas; acho que temos que fazer um 

levantamento dessas outras áreas, abrindo espaço para a 

própria Consultoria Jurídica levar adiante essa discussão. 

Como a Fátima e outras pessoas comentaram aqui, nós não temos 

muita clareza com relação à filantropia. Não dá para ficarmos 

amarrados em um conceito que não é claro para nós. Temos que 

tomar uma decisão. 

 

 EDUARDO LUÍS BARROS BARBOSA - Acho que se 

conversarmos com o Ministro, e ele não se sentir ofendido com 

o fato de estarmos suprimindo uma palavra colocada por ele, 

entendendo o porquê dessa omissão, tudo bem. O parecer 

jurídico muitas vezes pode ser burro quando não tem o 

entendimento de uma concepção mais ampla, o parecer analisa ao 

pé da letra. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - No parecer da 
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Consultoria há a sugestão de se fazer uma carga ao ministro. 

Por isso, na verdade, nós ficamos limitados a essa situação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA - Com relação ao decreto. 

Quero deixar claro que a minha posição é contrária a essa 

placa definida aqui; evidentemente que outras placas serão 

analisadas isoladamente. 

 Sobre essa palavra carente, eu acho que o parecer 

jurídico também se baseia na Constituição, numa palavrinha que 

está na Constituição, mas não temos clareza disso. Tanto é que 

na questão das pessoas portadoras de deficiência − já foram 

chamados de excepcionais − também houve muita confusão, mas no 

decorrer do tempo fomos acertando essa nomenclatura. Hoje, 

pessoa carente significa exclusão e estamos fazendo uma 

política de inclusão. Acho que pode dar certo fazermos um 

documento endereçado ao ministro propondo uma modificação. Se 

ele não concordar, pelo menos foi pedido. Mas não concordo com 

esses termos que estão aqui. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Vamos fazer 

votação nominal, e algumas sugestões podem vir na votação 

nominal para que não demoremos no processo de votação. 

 Com a palavra, o Conselheiro Eduardo. 

 

 EDUARDO LUÍS BARROS BARBOSA - O parecer  jurídico 

faz referência ao decreto. O Conselho, mediante todas as 
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afirmações feitas, pode fazer uma exposição de motivos e 

encaminhar ao Sr. Ministro sugerindo alteração do decreto. 

Realmente, como a Fátima comentou, há momentos em que a 

terminologia representa uma posição política frente a 

determinado segmento. No ano 2000, quando a temática inclusão 

social está presente em todas as discussões de quem lida com 

os direitos humanos, eu não gostaria de ser membro de um 

Conselho que está aprovando uma placa que vai para o país 

inteiro representando aquilo que queremos contrapor como visão 

do século passado. Então acho que temos toda a condição de 

apresentar ao Ministro essa sugestão por meio de uma exposição 

de motivos; além de isso ser bom para a gestão dele, que 

aponta novos horizontes da discussão da questão. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) – Com a palavra 

a Conselheira Ana. 

  

ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS - A minha questão não é 

de conteúdo, é de forma. No caso de ser aprovado o texto que 

for, eu gostaria de propor que a placa tivesse um tamanho 

mínimo, podendo ser aumentado, porque se a entidade resolver 

listar os seus serviços, não vai caber na placa ou vai ficar 

com uma letra muito pequena. Então penso que deve ser colocado 

o tamanho mínimo de 30 centímetros por 50 centímetros. Acho 

também que deveríamos substituir a palavra “fonte” pela 

palavra “letra”, porque fonte nós só usamos em linguagem de 
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computador; fora dali a palavra é letra. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheiro 

Marco Aurélio com a palavra. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu gostaria de um 

esclarecimento de V.Sa. e da Irmã, que estiveram no Ministério 

tratando desse assunto. Ontem um dos Conselheiros me chamou a 

atenção sobre o fato de já haver ações contra as entidades por 

causa da nossa demora com relação à placa, porque o decreto 

foi publicado. Acho que é natural fazermos ponderações junto 

ao Ministro Valdeck Ornélas, mesmo porque se há alguma coisa 

que estou aprendendo a admirar neste Conselho é a Comissão de 

Normas. 

 Independentemente de qual seja a nossa idéia, 

nosso objetivo, a Comissão de Normas está trabalhando 

embasada, calcada, amparada na lei. Os Conselheiros da 

Comissão de Normas, todos eles, podem nos explicar o que está 

contido no parecer jurídico, por que chegaram a esse modelo de 

placa. Estou querendo mostrar que a Comissão de Normas hoje 

funciona sistematicamente como um colegiado coeso e 

determinado no seu trabalho.  

 A bem da verdade, todos nós aqui somos contra a 

palavra carente. Desde o início, eu,  o Brito e a Dora fomos 

contra o uso da palavra “carente”.  A Irmã ficou indignada com 

a inclusão da palavra carente. E daí surgiu a questão à 
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consultoria jurídica. Todavia temos que saber separar as 

coisas, separar o joio do trigo.  

A Irmã Tereza, o Conselheiro Brito, o Conselheiro 

João Ilídio foram à consultoria jurídica tentar negociar com o 

consultor jurídico porque o parecer só pode ser elaborado à 

luz da lei, independentemente de a palavra carente ser feia ou 

bonita. Eu me proponho, Deputado Eduardo Barbosa, quando o 

senhor quiser, a irmos perante o Ministro Valdeck Ornélas 

pedir para alterar o decreto. Eu só não acredito que um 

Ministro de Estado vai fazer uma exposição de motivos para 

mudar um decreto. A alegação é que para mudar o decreto só por 

conta da palavra carente causa muito trabalho. Vamos continuar 

tentando tirar essa palavra. Mas se não a colocarmos na placa, 

vamos deixar claro e fazer constar em ata que teremos as 

responsabilidades cabíveis para com aquelas instituições que 

estarão recebendo a sanção. Por isso a minha ponderação com 

relação à resolução anterior. Eu ainda perguntei se não 

iríamos votar a placa primeiro para depois votarmos a 

resolução. Até nossa resolução que vai ser publicada fala da 

placa... E não consta a placa? Acho até que nós podemos 

aprovar a placa e depois tentar mudá-la. Quem redigiu o 

decreto não teve a nossa parceria. O Ministério tinha a 

posição da Comissão de Normas com relação a isso; tinha, 

porque a Irmã Tereza, na Comissão de Normas, junto com seus 

Conselheiros, fez um estudo de todo o decreto, de toda a 

legislação e encaminhou ao Ministro. Se o ministro não teve os 
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bons olhos de ver que a palavra carente não deveria constar na 

placa, vamos de novo tentar tirar a palavra da placa. Mas não 

podemos mais, diante da informação dos Conselheiros, nos 

abster de votar a placa porque, na atual conjuntura, se a 

palavra carente é feia ou bonita, se o decreto é bom ou não, 

só uma pessoa está sendo prejudicada: o usuário. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Gostaria de 

acrescentar só uma coisa, Irmã, e gostaria também que a 

senhora fizesse algum esclarecimento. Ontem, na Comissão de 

Normas, ficou mais ao menos essa compreensão, inclusive com a 

sugestão de que não só palavra a carente, mas também outros 

pontos do decreto necessitam de modificação. Na carga que a 

Comissão de Normas fará ao Ministro devem constar essas 

alterações. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Complementando o que o 

Presidente falou, nós já listamos todos os pontos 

conflitantes. Eu não concordo também, deixei isso bem claro 

para o consultor jurídico. Eles dizem que é constitucional, e 

eu estou fazendo um estudo para provar que não é. A palavra 

carente se refere à criança e ao adolescente. A Lei nº 8.212 é 

ainda mais excludente: ela diz “ou carente”. Pode fazer a 

gratuidade para a criança, o adolescente, o menor e tudo o 

mais e diz “ou pessoas carentes”. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) – Com a palavra o 

Conselheiro Paulo Coury. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Na realidade, na área da 

saúde, nós já sofremos um pouco esse problema porque hoje é 

considerado ofensa chamarmos alguém de leproso, mas a doença é 

lepra desde a Bíblia; todavia, a expressão correta e aceita é 

Mal de Hansen. Entretanto, observando o parecer jurídico no 

seu § 4º, vê-se que o decreto obriga que esse texto esteja lá, 

mas não veda que ele seja acrescido de outros dizeres. E eu 

acrescentaria alguma coisa após carentes, porque está na 

Constituição, no seu artigo 203, que a Assistência Social será 

prestada a quem dela necessitar. Eu sugiro que após a palavra 

carente seja acrescentado "ou a quem dela necessitar". Dessa 

forma estaríamos atendendo ao decreto. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Está bem.  

Irmã, para suas considerações finais e para a 

leitura da sua resolução para então passarmos à votação 

nominal. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Vou ler a resolução. 

Art. 1º - Aprovar o modelo de placa para as 

instituições que possuam o certificado de entidades de fins 

filantrópicos afixarem em local visível, com as seguintes 

características: 
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 I - medir no mínimo 30 centímetros de altura e 50 

centímetros de comprimento, contendo a seguinte informação: 

“Esta entidade tem certificado de fins filantrópicos concedido 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social para prestar 

atendimento a pessoas carentes”. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Está acolhido 

"ou a quem dela necessitar"? 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Não, eu não acolho.  

 II 2 - Com o intuito de garantir economia e 

praticidade, ficam facultadas a cor e o tamanho das letras a 

serem impressas na placa. 

 Art. 2º -  Esta resolução entra em vigor na data 

da sua publicação. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Pela ordem, Presidente. 

Há uma controvérsia aqui, e acho que precisa ficar bem claro 

isso porque eu assinarei essa resolução. Parece-me que os 

Conselheiros têm outras sugestões. O Conselheiro Paulo Coury, 

por exemplo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Mas a relatora 

não acatou. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu não acolhi. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Conselheiro 

Paulo Coury, o senhor retira a sua sugestão, ou a colocamos em 

votação? (Pausa.) O Conselheiro Marco Aurélio tem razão. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Vamos votar, Presidente, 

vamos parar de discutir. Tem a sugestão do Conselheiro Paulo 

Coury. A relatora encaminha pelo texto dela. Quem votar 

contra, está votando com o texto do Conselheiro Paulo Coury, 

com a inclusão “ou a quem dela necessitar”. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Vamos proceder à 

votação nominal. 

 Como votam os Srs. Conselheiros? 

 

 SYLVIO RÔMULO JÚNIOR – Voto com a Irmã Tereza. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY – Eu me abstenho. 

 

 JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO – Voto com a relatora. 

 

 ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS – Voto com a relatora. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Voto com a relatora. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS - Voto com a relatora. 
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 ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Com a relatora. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Com a relatora. 

  

 HUMBERTO ARAÚJO - Voto com a relatora. 

 

 DORA CUNHA BUENO - Voto com a relatora. 

 

 EDUARDO LUÍS BARROS BARBOSA - Voto com a relatora. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO  - Voto com a relatora. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Eu me abstenho. 

 

 MARIA APARECIDA MEDRADO – Eu me abstenho. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA – Eu me abstenho. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Foram 9 votos a 

favor e 4 abstenções. Portanto, fica aprovada a resolução, com 

o texto da placa.  

Conselheira Irmã Tereza, mais alguma coisa da 

Comissão de Normas? 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Presidente, as 
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Conselheiras Dora  e Maria Aparecida estão questionando se a 

resolução foi votada. E elas têm razão: nós votamos a 

resolução da placa. A anterior nós não votamos ainda. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Já votamos a 

anterior. Apenas essa última foi nominal. 

Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Na página 2 do relatório 

da Comissão de Normas estão as orientações sobre o 

procedimento para análise dos processos, expondo alguns 

critérios que deverão ser observados:  

a - aspectos formais (relação de documentos); 

b - demonstração de serviços prestados (documentos 

financeiros e contábeis);  

c - considerar também os valores financeiros 

parciais e os projetos de assistência social para a apuração 

da gratuidade;  

d - não levar em consideração para fins de cálculo 

da gratuidade valores relativos a bolsas custeadas pelo FIES 

ou resultantes de acordos ou convenção coletiva de trabalho; 

e - considerar a auditagem por contador registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade no dispositivo que exige 

inscrição na CVM, conforme orientação contida na resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade e Portaria nº 877/2000 do 

Conselho Federal de Contabilidade;  
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f - prazo até 31 de dezembro de 2001 para as 

instituições se prepararem e apresentarem na oportunidade das 

próximas renovações:  

1 - relação dos estabelecimentos mantidos e suas 

respectivas inscrições nos Conselhos Municipais de Assistência 

Social. Haverá então um prazo diante da problemática dos 

conselhos municipais e até que sejam bem qualificadas as 

entidades de assistência social. 

 2 - reconhecimento de utilidade pública federal. 

No momento, as instituições não detentoras desse título 

poderão apresentar cartão protocolo fornecido pelo Ministério 

da Justiça. Isso vale para as entidades que estão há muito 

tempo atuando e já têm seu registro no Conselho, têm 

certificado, para que não sejam pegas de surpresa.  

3 - A partir desse prazo não serão permitidas 

diligências referentes a alterações estatutárias. A entidade 

que não dispuser de estatuto enquadrado nas normas do Conselho 

nos três anos anteriores à solicitação terá seu pedido negado. 

As entidades terão prazo também para a adequação estatutária. 

- Discussão sobre o sistema de informação gerencial 

do Conselho Nacional de Assistência Social. Foi questionado 

pelos Conselheiros Paulo Coury e Dora Sílvia a necessidade da 

apresentação de relatórios mensais, constando os valores 

quantitativos sobre movimentação dos processos e a situação 

cadastral das entidades no Conselho Nacional de Assistência 

Social. O assunto deverá ser objeto de inclusão em todas as 
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pautas da reunião da Comissão de Normas como forma de 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos no CNAS.  

- Os outros temas pendentes foram transferidos para 

a próxima reunião da Comissão de Normas. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís Brito) - Queria solicitar 

uma sugestão à Conselheira Léa e ao Plenário: se podemos 

transferir o problema da capacitação de Fortaleza para depois 

da fala da Secretária Wanda Engel, à tarde. A Comissão de 

Políticas apresentaria as suas considerações logo depois. 

Temos um painel às 14 horas, a Secretária Wanda faz a sua 

exposição, e em seguida a Comissão de Políticas faz a sua 

apresentação. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Há uma previsão de tempo 

à tarde? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luís de Brito) - O painel será 

iniciado às 14 horas, com 15 minutos para cada painelista. Às 

16 horas será encerrado o painel, a Secretária Wanda Engel se 

apresenta, e logo depois fazemos a finalização com a Comissão 

de Políticas. Fica aprovada essa sugestão?(Pausa) 

 Perfeito.  

 Está suspensa a reunião. Voltaremos às 14 horas. 
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            PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Srs. 

Conselheiros, declaro reaberta a presente reunião. Gostaria de 

convidar a Secretária Wanda Engel para assumir a Presidência 

desta fase da reunião. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel)  -  Boa tarde.  Gostaria 

que o Dr. Marco Aurélio Santullo permanecesse à Mesa.  

 Para não me demorar, apresentarei cada painelista e 

depois passarei a palavra para cada um deles, para que façam  

a sua apresentação.  Como representante do Conselho Nacional 

de Assistência Social, o Sr. Antônio Luiz Brito; do Conselho 

Nacional de Saúde, Dra. Benedita Mendes dos Santos; do 

Conselho Nacional de Educação, o Dr. Ulysses de Oliveira 

Panisset; do FAT, Dr. Gilson de Assis Dayrell; e, pela 

Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais do 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, Dr. José Alberto Cunha Couto. 

 Antes de passar a palavra ao Conselheiro Antônio 

Brito, gostaria de registrar a satisfação que é estar hoje 

presidindo uma Mesa de uma reunião interconselhos.  

 Na verdade, os Conselhos, apesar de terem uma 

existência historicamente aprofundada, têm, na Constituição e 

nas Leis Orgânicas que se seguem, uma institucionalização como 

o grande espaço público de diálogo entre governo e sociedade 

civil para defesa de direitos. Temos que avançar, agora, num 

novo tipo de diálogo, o diálogo interconselhos.  Talvez, hoje, 
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estejamos começando uma prática que deve se firmar: a prática 

de diálogo entre Conselhos, a prática da construção de 

articulações, porque, na verdade, existe todo um conjunto de 

interseção entre esses Conselhos que precisa ser maximizado. 

Estamos iniciando uma prática que é, absolutamente, 

promissora. 

 Sem mais delongas, concedo a palavra ao Conselheiro 

Antônio Brito. 

 

 ANTÔNIO LUIZ BRITO  - Em nome do CNAS, juntamente 

com o Presidente Marco Aurélio Santullo, gostaria de dar as 

boas-vindas, da mesma maneira que a nossa Secretária Wanda 

Engel fez, aos nossos convidados do Conselho Nacional de 

Saúde, do Conselho Nacional de Educação, do Codefat e aos 

representantes da Presidência da República, pois essa reunião 

é um passo que o CNAS está dando no sentido de abrir um canal 

de diálogo com referência aos outros Conselhos. 

 Vimos discutindo ao longo de diversas reuniões 

sobre a possibilidade da intersetorialidade.  Após diversas 

discussões foi aprovado no Conselho que este seria um momento 

interessante para uma reunião com convidados de outros 

Conselhos setoriais, para que pudéssemos trocar um pouco 

experiências com o CNAS.   

 Não irei me alongar na exposição do CNAS, até 

porque somos os anfitriões e os Conselheiros entrarão no 

debate logo após a explanação de todos os outros Conselhos, 



 111 de 235 

por isso apenas irei situar o Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 Hoje, temos dezoito representantes, conforme reza a 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Sócia, de 07 de dezembro de 

1993. O Conselho é formado por representantes do governo e da 

sociedade civil.  

Representantes governamentais: Angela de Paula 

(titular), Ministério da Previdência e Assistência Social; 

nosso Presidente, Marco Aurélio Santullo (titular), da SEAS; 

Gilson Dayrell (titular), Ministério do Trabalho e Emprego; 

Paulo Coury (titular), Ministério da Saúde; Sônia Moreira 

(titular),  Ministério da Educação; Eurídice Vidigal 

(titular), Ministério da Fazenda; Eugênio Himmem (titular), 

Ministério do Orçamento e Gestão; Valdete Martins (titular), 

representação dos Estados; Tânia Mara Garib (titular) 

representação dos municípios; entidades eleitas no último dia 

25 de maio para o biênio 2000/2002: Antônio Brito (titular), 

representando a Confederação das Santas Casas de Misericórdia 

e Entidades de Filantropia; como suplente: Lizair Guarino, 

representando a Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi.  

Estou lendo os suplentes das entidades, porque eles são 

representantes de outras entidades.  Os nossos titulares do 

Governo são apenas os titulares do próprio órgão. Segundo 

titular:  Irmã Maria Tereza Diniz, representando a CNBB – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; segundo titular:  

Regina Ramos, representando a Febiex – Federação Brasileira de 
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Instituições de Excepcionais de Integração Social e de Defesa 

da Cidadania; terceiro titular:  Charles Pranke, representando 

da Amencar: Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente; 

como suplente, também, o representante da Igreja Presbiteriana 

do Brasil, Humberto Araújo.  Temos, também, Dora Cunha Bueno, 

representando a Federação Brasileira das ACMs; Carlos Ajur, 

como suplente, representando a Federação Brasileira de 

Entidades de Cegos; Deputado Eduardo Barbosa, representando a 

Federação das APAEs; como suplente, Simone Albuquerque, 

representando a Organização das Entidades de Deficientes 

Físicos – Onedef; como titular, João Batista Lima Filho, 

representando a Pastoral da Criança; como suplente, Cláudio 

Lottemberg, representando a Confederação dos Israelitas do 

Brasil; como titular, Léa Braga, representando o CFESS – 

Conselho Federal de Serviço Social; como suplente, Miguel 

Torres, representando a Força Sindical; como titular, Maria 

Aparecida Medrado, representando a Associação Nacional de 

Sindicato Social Democratas; como suplente, Leovane Gregório, 

representando a Federação Nacional dos Psicólogos, e Maria de 

Fátima Ferreira, representado a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Seguridade Social/CUT. 

 Listei nominalmente cada Conselheiro para mostrar a 

amplitude do nosso Conselho Nacional da Assistência Social e, 

portanto, demonstrar que, neste painel, encontra-se o eco 

necessário da sociedade, não só nas representações de Estados 

e municípios aqui presentes, mas nas representações do 
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Governo, das organizações não-governamentais, para que 

possamos levar para nossos Estados, para nossas organizações, 

esse processo que se inicia hoje no Conselho Nacional da 

Assistência Social. 

 Para situar os painelistas, o Conselho Nacional de 

Assistência Social encontra-se dividido em três Comissões 

Temáticas: a Comissão de Financiamento, que tem a atribuição 

de acompanhar e avaliar a execução orçamentária do Fundo 

Nacional da Assistência Social, visando avaliar a gestão dos 

recursos, bem como os ganhos sociais, e apreciar e aprovar 

proposta orçamentária da Assistência Social, estabelecendo 

diretrizes e avaliando desempenho dos programas anuais e 

plurianuais do Fundo Nacional da Assistência Social; a 

Comissão de Normas, responsável por normatizar as ações e 

regular a prestação de serviços de natureza pública e privada 

no campo da Assistência Social, fixar normas para concessão de 

registros e certificados de entidades de fins filantrópicos, 

entidades privadas prestadoras de serviço e assessoramento de 

assistência social.  Para atender suas funções, são realizadas 

reuniões permanentes, com objetivo de propor novos estudos e 

levar à discussão os assuntos. A Comissão de Normas, hoje, 

tem, basicamente, como assunto prioritário a discussão da 

resolução que ora foi aprovada, substituindo a Resolução nº 

32/99, fruto das alterações do Decreto nº 2.536, pelo Decreto 

nº 3.504, realizado no mês de junho; por último, a Comissão de 

Política com as atribuições de acompanhar e avaliar a 
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implementação da Política Nacional de Assistência Social, 

visando avaliar a qualidade do serviço e seu impacto social, 

acompanhar e propor ações que visem ao fortalecimento do 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social 

e contribuir para que os Conselhos exerçam efetivamente seus 

papéis no controle social da Política de Assistência Social. 

 Para finalizar, somos vinte e dois Conselheiros e 

os senhores podem imaginar a intensidade com que como estamos 

trabalhando, e, na verdade, vou apenas ler os outros assuntos 

para facilitar a compreensão daquilo que o Conselho Nacional 

está se dedicando no momento:  Capacitação dos Conselheiros.  

Vamos realizar em Fortaleza, nos próximos dias 31 e 1º, a 

capacitação dos Conselheiros, não só dos Conselheiros 

Nacionais, mas dos Conselheiros Estaduais e Municipais, como 

plano piloto para implementação do Plano Nacional de 

Capacitação de Conselheiros, com o apoio da SEAS; critérios de 

repartição de recursos, temos um grupo de trabalho; dispensa 

de CND para transferência de recurso para a área da 

Assistência Social, também temos tratado desse assunto; Fundo 

de Combate à Pobreza e suas implicações junto ao Conselho 

Nacional da Assistência Social. Foi deliberado hoje que será o 

próximo tema de discussão na reunião de setembro sobre as 

implicações com o Conselho Nacional, no qual convidamos todos 

os painelistas para virem e discutirem esse assunto, junto com 

outros painelistas que iremos convidar; encaminhamento e 

questionamento sobre os Conselhos Estaduais e Municipais; 
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banco de dados sobre assuntos da assistência social; análise 

do Plano Plurianual; política de financiamento; elaboração da 

Cartilha de Capacitação dos Conselheiros, que faz parte da 

Comissão de Normas; sistema de informação gerencial do 

cadastro de entidades; intersetorialidade, que é o tema que 

estamos discutindo; elaboração de um manual de normas, para 

que possamos basear as entidades que estão na renovação de 

certificado; acompanhamento dos processos legislativos do 

Conselho Nacional; participação na elaboração de um Boletim 

Informativo, com tiragem de dez mil exemplares, que serão 

distribuídos para todos os Conselhos Municipais Estudais e 

entidades filantrópicas; III Conferência Nacional da 

Assistência Social, que será realizada no próximo ano, no mês 

de setembro; reuniões em que estão sendo tratados esses 

assuntos e outros.  

Temos, hoje, em torno de treze mil entidades 

registradas e filantrópicas, e, também, o IDH-14 que é um tema 

que estamos tratando no CNAS. 

 Gostaríamos de registrar a total participação do 

CNAS juntamente com a Secretaria de Estado da Assistência 

Social.  Evoluímos e estamos evoluindo como Conselho dentro 

desses temas que são discutidos, dentro da configuração e da 

roupagem desse novo Conselho que foi eleito com a sociedade 

civil, no mês de maio, para que possamos ser um agregador, um 

complementador da Secretaria de Estado da Assistência Social, 

com uma função crítica, mas com uma função participativa e uma 
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função de colaborar, para que juntos possamos, realmente, 

implementar a Política Nacional da Assistência Social. 

 Este é exatamente o espírito que rege este Conselho 

Nacional, um espírito heterogêneo como se pode ver, com 

diversas entidades de todas as partes do País e, obviamente, 

de todos os segmentos contemplados pela Lei Orgânica da 

Assistência Social.  É essa pluralidade que leva as discussões 

no Conselho serem extremamente saudáveis, ricas para 

complementação do órgão gestor. 

 Por meio da SEAS, temos o apoio direto do 

Ministério, no sentido de tratar, também, desses assuntos no 

Ministério da Previdência e Assistência Social, e estamos 

nessa luta da assistência social. 

 Prometi não falar muito.  O Presidente me deu essa 

missão, por isso sigo fielmente as orientações e, na delegação 

que me foi dada, espero sempre servi-lo para não decepcioná-

lo. 

 Muito obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  Gostaria de ressaltar 

que o Dr. Antônio Brito é o Vice-Presidente do Conselho, 

representando as organizações da sociedade civil que fazem 

parte deste Conselho. 

 Gostaria de dar a palavra aos demais representantes 

e chamar à Mesa o Dr. Ivanildo Franzosi, representante da Casa 
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Civil e que conosco está desenvolvendo o trabalho do Plano 

Nacional de Segurança. 

 Estão previstos quinze minutos para cada 

participante da Mesa e depois inscrições para o debate que 

podem ser feitas, também, à Mesa. 

 Gostaria de passar a palavra à Dra. Benedita Mendes 

dos Santos. 

  

 BENEDITA MENDES DOS SANTOS FERREIRA – Boa tarde. 

Meu nome é Benedita Mendes dos Santos Ferreira, sou da 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde e 

representante do nosso Coordenador, juntamente com a Darcy, 

que também é da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Saúde. Agradecemos muito o convite para essa participação, 

pois essa iniciativa é de uma grandeza que, realmente, só 

notaremos alguns anos mais tarde. É muito bom reunir e trocar 

idéias, saber o que cada Conselho, cada segmento, está fazendo 

na área da Saúde, da Assistência e da Previdência. 

 Gostaríamos de pedir desculpas pelo nosso 

Coordenador, pois, neste momento, o Conselho Nacional de Saúde 

está se reunindo no Rio de Janeiro, na Fiocruz, numa reunião 

ordinária, mas com caráter comemorativo pelos dez anos do 

Conselho, da nova fase do Conselho. Na verdade, o Conselho 

Nacional de Saúde já caminha desde 1937, quando ainda era 

ligado ao Ministério da Saúde e Educação. 
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 Estamos comemorando, hoje, também, 100 reuniões do 

Conselho Nacional de Saúde, que difere muito dos idos de 1937, 

mas não podemos esquecer que naquela época ela foi a semente, 

pois se hoje o Conselho caminha tão bem, rendendo tantos 

frutos, tão bem representado com a participação da sociedade, 

é porque houve aquele início. 

 Vamos falar de 1990 para cá, da lei do SUS, da 

Constituição Federal, da Constituição Cidadã. 

 Trouxe um resumo da composição do Conselho Nacional 

de Saúde, que a Darcy estará passando para nós, com todas as 

entidades que compõem o Conselho. 

 O Conselho tem, hoje, caráter deliberativo, o que 

antes era apenas consultivo. Esse avanço temos que comemorar 

pela democracia. 

 No Conselho Nacional de Saúde, temos hoje: as 

entidades nacionais dos profissionais da área da saúde; 

Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos – 

Onedef; Entidades Nacionais de Representação dos Médicos; 

Mohan; Confederação Nacional da Agricultura; Confederação 

Nacional das Associações dos Moradores – Conam; União 

Brasileira de Cegos; Força Sindical; Ministério da Agricultura 

e Abastecimento; Central Única de Trabalhadores; Confederação 

Nacional da Indústria; Ministério do Trabalho e Emprego; 

Comunidade Científica e Sociedade Civil; Ministério da Saúde; 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas; Grupo 
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pela Vida; Federação Brasileira das Entidades de Renais 

Crônicos; Entidades Nacionais de Prestadores de Serviço de 

Saúde; Confederação Nacional do Comércio; Associação 

Brasileira de Pós-Graduação e Saúde Coletiva – Abrasco; 

Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi; Entidade 

Nacional de Prestadores de Serviço de Saúde; Secretaria de 

Estado de Planejamento e Avaliação; Ministério da Educação; 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde; Ministério da Previdência e 

Assistência Social; Entidade Nacional de Outros Profissionais 

de Saúde; Comunidade científica; Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil. 

 Como se vê, no CNS existe uma multiplicidade de 

entidades da sociedade civil e essa diversidade é que faz o 

crescimento e a intersetorialidade que estamos buscando. 

 Outro ponto que queria destacar é a finalidade do 

Conselho. Baseada na Lei nº 8.080 e na Lei nº 8.142/90, a 

famosa Lei da Participação da Comunidade, e o nosso Regimento 

Interno. Lerei apenas o art. 1º do Regimento Interno do 

Conselho que diz: 

 “Art. 1º - O Conselho Nacional de Saúde tem por 

finalidade atuar na formulação e controle da execução da 

Política Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de 

controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores 

público e privado.” 
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 Aqui está, resumido, “o que fazer” do Conselho 

Nacional de Saúde.  

 Como nosso tempo é pouco e estamos ansiosos para 

ouvir os outros Conselhos também, vou passar direto para a 

nossa Agenda Básica do ano 2000. Falarei rapidamente e me 

deterei talvez em um ou dois pontos que estamos trabalhando,  

especialmente no que estamos trabalhando este mês. 

Item 1 - Temos um acompanhamento que se subdivide: 

em planejamento do Ministério da Saúde, diretriz e elaboração 

do orçamento; Programa do Ministério da Saúde, metas e 

alocação de recursos e gastos; Financiamento do Sistema Único 

de Saúde nas três esferas de governo, incluindo a tramitação 

da PEC; a preparação da XI Conferência Nacional de Saúde. 

 Item 2: Acompanhamento especial, que são os 

programas nacionais estratégicos de maior potencial de 

estruturação e construção do SUS  no campo da atenção básica à 

saúde, o PAB, PSF, PACs e outros; Investimento dirigido a 

entidades, o Reforsus  e outros; insumos básicos, 

especialmente, medicamentos; articulações intersetoriais 

visando a promoção e educação em saúde, saúde ambiental, 

incluindo trabalho, saúde alimentar e outros; capacitação da 

gestão do sistema nos três níveis, com três ênfases: 

informação para decisão e resposta, vigilância e saúde e 

política de recursos humanos do SUS.  

 Item 3 –  Acompanhamento permanente com base nos 

Indicadores Epidemiológicos Sociais; Atenção Integral à Saúde 
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da Criança, do Adolescente, da Mulher, dos Portadores de 

Patologias e Deficiências, dos Indígenas, dos Idosos, dos 

Trabalhadores e outros; doenças emergentes e reemergentes, 

humanização no atendimento. 

 Item 4 – Análise e acompanhamento trimestral, 

conjuntura macroeconômica e política e sua influência na 

saúde.  

 Item 5 – Controle social, ponto de pauta 

permanente. 

 Fortalecimento e desenvolvimento da infra-estrutura 

institucional de apoio aos Conselhos de Saúde e ao controle 

social; sistematização de informação e comunicação entre os 

Conselhos em todos os níveis, especialmente quanto aos 

indicadores sociais, epidemiológicos, de repasse e gastos dos 

recursos das ações e serviços realizados das alianças 

intersetoriais e dos impactos na saúde da população; 

capacitação dos Conselheiros e gestores do controle social; 

construção de alianças importantes para atuação do CNS e 

efetivação do controle social;  estabelecimento das áreas-

chave para o controle social pelos Conselhos de Saúde, nos 

três níveis; papéis e competência dos Conselhos de Saúde, 

órgãos colegiados integrantes do Poder Executivo;  Encontros 

dos Conselheiros, plenárias dos Conselhos e a Conferência de 

Saúde;  aprofundamento das práticas democráticas de 

representatividade e aprimoramento legal da indicação, 

designação e sucessão de Conselheiros. 
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 Item 6 – Temas Conjunturais Relevantes: controle 

social das operadoras privadas e de planos de seguro de saúde, 

os direitos dos consumidores e as relações com o SUS;              

atualização da NOB/96 ou formulação da NOB 2000. 

 E outros. 

 Essa é a agenda que o Conselho Nacional de Saúde 

está se debruçando para este período de 2000, sem esse item 

último que é “outros”, pois sempre aparecem assuntos 

relevantes e, de repente, desvia-se a atenção do Conselho para 

essa atuação.  Esses assuntos foram os que o Plenário discutiu 

desde o início do ano e está trabalhando. 

 Quero destacar um ponto, a preparação da XI 

Conferência Nacional de Saúde.  Já temos o tema e a data, de 

16 a 19 de dezembro, na UnB; a Coordenadora é a Conselheira 

Rita Barradas Barata e a Secretária-Geral é Maria Angélica 

Gomes, do Ministério da Saúde. 

 A XI Conferência é o marco do Conselho, pois há a 

expectativa de todos os Conselhos e comunidades de 

participarem e influírem nas políticas de saúde no País, todos 

os sonhos, todas as idéias convergem para esse encontro macro 

que é a XI Conferência Nacional de Saúde.  A expectativa é 

muito grande, tanto no município como no Estado e em toda a 

Nação.  

 Sempre após uma conferência deste porte, espera-se 

que as coisas da saúde se não forem resolvidas, pelo menos se 

abrandem. São apontados novos rumos, daí se tira, pelo menos 



 123 de 235 

uma experiência, o rumo da saúde, do SUS, o grande norte que é 

a eqüidade, a integralidade e o acesso para caminharmos para 

esse ponto. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  Muito obrigada, 

Benedita.  Obrigada pelo cumprimento do tempo e pela clareza 

da exposição. 

 Gostaria de passar a palavra agora para o Dr. 

Ulysses Panisset, do Conselho Nacional de Educação. 

 

 ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET  -  Dra. Wanda Engel, 

digníssima Secretária de Estado da Assistência Social, Dr. 

Marco Aurélio Santullo, nobre Presidente deste Conselho, 

demais colegas integrantes da Mesa, senhores Conselheiros, 

senhoras Conselheiras, senhoras e senhores, antes de mais 

nada, gostaria de me propor a cumprir rigorosamente os quinze 

minutos, registrar a minha grande alegria por estar, pela 

primeira vez, participando de uma reunião do Conselho Nacional 

de Assistência Social e cumprimentar o seu Presidente e os 

demais Conselheiros e Conselheiras pela felicidade dessa 

iniciativa. 

 O Conselho Nacional de Educação se sente muito 

honrado de estar aqui neste momento na pessoa do seu 

Presidente. 

 Entendo que nestes primeiros quinze minutos devemos 

dar uma idéia da atuação do organismo que representamos. O 
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Conselho Nacional de Educação foi criado pela Lei nº 9.131, em 

novembro de 1995. 

 Como se constitui esse Conselho? De acordo com a 

lei, são vinte e quatro membros, dos quais doze devem ser 

escolhidos pela vontade do próprio Presidente da República e 

os outros doze, através de indicações dos vários organismos da 

sociedade civil, tal como o Conselho Nacional de Assistência 

Social, segundo pude apreender dos documentos que me chegaram 

à mão. 

 Desde 1996, quando o Conselho Nacional foi 

constituído, o Presidente optou por escolher os vinte e quatro 

membros retirados das relações oferecidas pelas diversas 

entidades, que são de um arco extremamente amplo, porque vão 

desde das organizações ligadas à docência, ao ensino, à 

administração das instituições de ensino, até organismos como 

a CUT, a Força Sindical, enfim todos esses organismos que 

congregam trabalhadores e outras entidades como a Confederação 

Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e 

organismos representativos da classe trabalhadora.  É um arco 

bastante amplo. 

 O Presidente optou, nessa primeira designação, em 

acolher todos os nomes dessas indicações e parece que ele 

gostou do critério, pois, ao final de dois anos, a metade do 

Conselho teve o mandato concluído, a primeira nomeação, metade 

com mandato de dois anos, metade com mandato de quatro, para 

que, a cada dois anos, haja essa renovação. Vencidos esses 
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primeiros mandatos − o meu estava entre eles −, ele optou por 

continuar escolhendo todos os nomes a partir dessas indicações 

da sociedade civil, por meio das diversas organizações 

representativas, portanto houve a recondução de quatro 

Conselheiros, todos retirados, tanto os que foram reconduzidos 

quanto os que foram nomeados para um primeiro mandato, dessa 

relação indicadora das preferências da sociedade civil. 

 Esse critério é relativamente recente no Brasil. 

Lembro-me de, quando se constituía o Conselho Federal de 

Educação, extinto à época em que era Ministro da Educação 

Murilo Hingel e Presidente Itamar Franco, todas as vinte 

quatro escolhas eram de decisão do próprio Presidente da 

República. Já a partir da Lei nº 9.131 foi introduzido esse 

critério, exatamente porque o objetivo é o mesmo, que pude 

apreender lendo nos documentos da constituição deste Conselho, 

para ensejar à sociedade civil não apenas representar os 

anseios dos diversos setores da sociedade no Conselho Nacional 

de Educação, como ser uma espécie de caixa de ressonância das 

decisões do Conselho junto à própria sociedade civil, o que 

nos tem levado a realizar o nosso trabalho permanentemente 

numa troca constante com os diversos organismos interessados 

em educação.  

 Não temos tomado nenhuma decisão que corresponda à 

aprovação de uma norma do Conselho sem antes realizarmos, pelo 

menos, duas ou três audiências públicas.  Temos saído do 

Conselho, caminhado por diversas regiões do país e nelas 
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promovendo audiência pública, através da qual documentos 

formulados por nós em caráter de esboço são debatidos, as 

contribuições são recolhidas, os resultados são trazidos para 

o reestudo do documento, para que ele reflita esse debate com 

a sociedade civil. 

 O Conselho tem uma responsabilidade muito ampla, 

não vou citar todas, mas apenas para sintetizar: cabe ao 

Conselho subsidiar a elaboração e o acompanhamento do Plano 

Nacional de Educação, que está tramitando agora no Congresso 

Nacional, já passou na Câmara, foi ao Senado e deve, 

provavelmente, até o final do ano, ser aprovado, é um plano 

decenal; manifestar-se sobre questões que abrangem os diversos 

níveis e modalidades de ensino; assessorar o Ministério da 

Educação no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre 

medidas visando aperfeiçoar a educação no País; emitir 

pareceres sobre assunto da área educacional ou por iniciativa 

dos próprios Conselheiros ou por solicitação do Ministério da 

Educação; manter intercâmbio com o sistema de ensino; analisar 

e emitir pareceres etc.  Tudo na área da educação.  

 O Conselho é dividido em duas Câmaras: a Câmara de 

Educação Básica, que tive o privilégio de presidir até o final 

do ano passado, e a Câmara de Educação Superior, cujas 

decisões para o exame dessas matérias referentes aos processos 

que por lá tramitam são em caráter final. A intenção foi 

desburocratizar um pouco, porque, no sistema anterior, as 

Câmaras examinavam, encaminhavam os assuntos, mas o Plenário 
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do Conselho é que decidia. Agora o assunto é decidido nas 

Câmaras. 

 Entretanto, para resguardar a possibilidade de 

qualquer tipo de recurso, na hipótese de ter havido um erro de 

fato, um erro de direito no exame da matéria considerada, a 

lei que criou o Conselho estabelece a possibilidade de recurso 

das partes ao Plenário do Conselho. Isso tem se revelado uma 

medida bastante salutar, porque embora seja verdade que 90% 

dos recursos são apenas manifestações de discordância com a 

decisão da Câmara, sem nenhuma fundamentação lógica, cerca de 

10% são recursos que procedem, porque, em algum momento, na 

tramitação do processo pelo Ministério ou no exame pelo 

Conselheiro Relator, alguma coisa que deveria ser corrigida 

ficou de fora. Isso tem dado muito certo e é uma forma de 

ensejar uma absoluta transparência no trabalho, inclusive com 

direito de recorrer das decisões do Conselho. 

 O Conselho Nacional de Educação, na verdade, foi 

criado em 1931.  Ainda no Governo Provisório de Getúlio 

Vargas, foi criado o primeiro Conselho Nacional de Educação. 

Depois houve a promulgação da Lei nº 4.024, a primeira lei no 

País que se chamou de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

aprovada no dia 20 de dezembro de 1961, que também ficou 

conhecida como Lei Lacerda.  Depois de dezesseis anos de 

discussão no Congresso, foi aprovada essa primeira lei. Esta 

lei criou o Conselho Federal de Educação e os Conselhos 

Estaduais de Educação.  Agora, 35 anos depois, rigorosamente 
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no mesmo dia 20 de dezembro de 1996, uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação foi aprovada, só que essa lei 

levou a metade do tempo, tramitou durante oito anos no 

Congresso Nacional.  

 Esta lei, curiosamente, não criou os Conselhos 

Estaduais de Educação ou os Conselhos Municipais de Educação, 

como Conselhos.  Lembro-me de que tive a oportunidade de 

discutir o assunto com o Senador Darcy Ribeiro e eu dizia a 

ele, pois, à época, dirigia o Conselho Estadual de Educação de 

Minas Gerais, que estava esquecendo dos Conselhos Estaduais de 

Educação.  E ele me respondeu que não estava, estava deixando 

ao sistema a liberdade para decidir se queria ou não ter 

Conselho, ou se queria ter outro tipo de organismo normativo. 

 Logo em seguida à promulgação desta lei, foi 

promulgada a Lei nº 9.424, a lei que regulamentou o Fundef – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério, e esta lei reintroduziu os 

Conselhos Estaduais e Municipais ao definir que haveria um 

Conselho Federal de acompanhamento do Fundef e haveria um 

Conselho Estadual e um Conselho Municipal, estes integrados, 

entre outros, por um representante de Conselhos Estaduais de 

Educação e um representante de Conselhos Municipais de 

Educação. 

 Isto é muito importante.  Há semelhança no que 

ocorre no Conselho Nacional de Assistência Social, porque na 

estrutura deste Conselho há também os Conselhos Estaduais de 
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Assistência Social e os Conselhos Municipais de Assistência 

Social.  Sei que os Conselhos Municipais estão num processo de 

gestação, estão começando a nascer, mas acho que a medida é 

sábia, porque, também como se faz na educação, é preciso 

descentralizar as decisões, e sensibilizando principalmente os 

municípios, o nível da entidade federativa em que as coisas 

efetivamente acontecem.  As coisas acontecem nos municípios, 

por isso eles também têm que participar, ter voz, para que 

possam tomar decisões de interesse das respectivas 

comunidades. 

 O Conselho Nacional de Educação foi criado num 

momento muito especial, porque foi criado ao final de 1995.  

Foi instalado no início de 1996 e, ao final de 1996, foi 

promulgada a nova LDB. Então, veio um volume muito grande de 

assuntos a serem debatidos no Conselho Nacional de Educação, a 

serem normatizados pelo Conselho. Nesse processo de debate da 

nova lei, é curioso notar que o projeto inicial tinha 252 

artigos e  o projeto aprovado, que teve como relator final o 

Senador Darcy Ribeiro, foi reduzido para 92 artigos somente. 

Enfim, foi uma lei bastante enxuta, que aborda desde a 

educação infantil até o ensino superior de graduação e pós-

graduação. Realmente, ela enseja uma flexibilidade de tal 

ordem, que, provavelmente, durante muitos anos, não vamos 

precisar ter uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

porque ela é bastante maleável para comportar os diversos 

ajustamentos das normas da educação às necessidades do País. 
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 O Conselho é presidido por um Conselheiro eleito 

pelo próprio Colegiado e as Câmaras, cada uma, presididas, 

também, por um Conselheiro eleito pela respectiva Câmara. O 

Conselho não tem vice-presidente. Os dois Presidentes de 

Câmaras exercem as funções de Vice-presidentes, 

alternadamente, na ausência do Presidente ou na vacância do 

cargo até nova eleição. 

 O que fizemos até agora? Basicamente o que foi mais 

importante. Votamos todas as diretrizes curriculares para a 

educação básica. É importante, principalmente, neste fórum, 

lembrar que, pela primeira vez no Brasil, educação infantil 

foi situada como uma das etapas da educação nacional.  Nenhuma 

lei anterior falava em educação infantil, e esta lei determina 

que a educação no Brasil se dá em dois níveis: o nível da 

educação básica e o nível da educação superior. 

 O nível da educação básica é constituído da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.  A 

educação infantil se constitui de 0 a 3 anos em creches, de 4 

a 6 em pré-escolas.  O supletivo tem uma diretriz própria.  A 

lei mudou o conceito de supletividade, e esse é um aspecto que 

interessa à assistência social, pois tem muita relação com os 

problemas dessa natureza.  

 Já fizemos uma diretriz curricular nacional para 

educação de jovens e adultos.  A Constituição de 1988 passou a 

chamar o Ensino Supletivo de Educação de Jovens e Adultos, e o 

conceito novo nessa área é que o Supletivo era algo que se 
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acrescentava para quem tivesse perdido o “bonde da história da 

educação”.  A lei passou a assegurar a educação do jovem e do 

adulto como um direito subjetivo, da mesma forma que se 

assegura à criança de 7 a 14 anos. 

 A qualquer tempo, o cidadão pode reivindicar o seu 

direito de ter educação fundamental pelo menos, que é a 

educação, por enquanto, obrigatória. Mas posso dizer que já há 

um grande esforço em gestação no MEC, na Secretaria de 

Educação, no próprio Conselho Nacional de Educação, no sentido 

de caminharmos para a universalização da educação básica, pois 

já atingimos na Educação Fundamental 96% das crianças na 

escola, em média nacional. 

 Há um índice um pouco mais baixo no Norte/Nordeste, 

mais alto no Sul/Sudeste e Centro-Oeste, mas a média é de 96%, 

o que significa, praticamente, a presença de toda a criança na 

escola.  

 Há um desenvolvimento no crescimento do ensino 

médio, chamado anteriormente de 2º grau.  Há um crescimento, 

nesses últimos cinco anos, de 52% da matrícula no ensino 

médio, o que é um crescimento extraordinário, e o nosso grande 

projeto, nosso grande sonho, é que, dentro de quatro a cinco 

anos, também o ensino médio tenha sido universalizado. 

 Acho que dei uma pincelada geral.  Quero ficar 

rigorosamente nos meus quinze minutos. 

 Muito obrigado. 
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 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  Nós é que agradecemos 

ao senhor. 

 Vamos passar a palavra ao Dr. Gilson Assis Dayrell, 

representante do Codefat. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL  -  Sra. Secretária de Estado 

da Assistência Social, Dra. Wanda Engel que preside esta 

importante reunião, Dr. Panisset, senhores representantes do 

Conselho Nacional de Saúde, senhores representantes da 

Presidência da República, caros Conselheiros, gostaria, 

inicialmente, de trazer a todos a saudação do nosso 

Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho, Dr. Paulo 

Jobim, do Sr. Ministro do Trabalho, e ressaltar a presença 

aqui da Dra. Fátima Bayma, Secretária-Executiva do Codefat e 

Diretora de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que também participa deste encontro.  

 Acredito que o Dr. Panisset foi muito feliz ao 

dizer que, nesses quinze minutos disponíveis, deveríamos dar 

apenas uma visão geral, e, eventualmente, nos debates fazer 

algum detalhamento do que pretendemos falar. 

 Iniciaria a minha exposição tentando encaixá-la 

dentro do que consideramos importante, que é o tema da 

intersetorialidade, isto é, a Assistência Social tem, entre 

seus objetivos, a promoção da integração ao mercado de 

trabalho, e o Ministério do Trabalho tem uma atribuição 

importante dentro desta missão intersetorial, de maneira que é 
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importante destacar de que forma o Ministério do Trabalho pode 

participar desse esforço das políticas públicas, 

particularmente na área social no Brasil. 

 É com essa ênfase que farei minha exposição. Tinha 

imaginado apresentar uma série de transparências, mas 

considero que isso vai acabar se perdendo e, eventualmente, 

ficará para os detalhamentos, se houver alguma questão. Há 

muita informação aqui sobre recursos investidos pelo 

Ministério do Trabalho, seja em qualificação profissional, 

seja em geração de emprego e renda, seja também em apoio 

financeiro ao desempregado, ao trabalhador, mas esses dados 

quantitativos deixarei para expô-los se houver alguma demanda 

nesse sentido. 

 Gostaria de me restringir um pouco mais à 

participação conceitual do Ministério dentro desse programa da 

intersetorialidade.  Vou mostrar aos senhores como é que o 

Ministério do Trabalho funciona, para isso pedi que fosse 

distribuído a todos os Conselheiros um pequeno roteiro 

contendo as competências do Ministério do Trabalho, definidas 

na Lei nº 9.649, que organiza a Presidência da República, para 

que os senhores possam ter uma idéia de como o Ministério do 

Trabalho pode efetivamente estar participando dessas ações de 

intersetorialidade. 

 Além disso, gostaria de destacar que o Ministério 

do Trabalho tem uma importante função de aprovar os orçamentos 

anuais do chamado Sistema S, que é um sistema que tem uma ação 
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muito grande no País na área de políticas sociais voltadas 

para os seus beneficiários, que são os serviços do comércio, 

da indústria, de cooperativas etc.  Também poderemos falar um 

pouco sobre essa questão do Sistema S, porque quem aprova os 

orçamentos anuais é o Ministério do Trabalho, e, para terem 

idéia, todo o Sistema S tem um orçamento anual da ordem de R$ 

6 bilhões, um valor extremamente significativo, maior do que o 

nosso orçamento da assistência social.  

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Não entendi, é o Conselho 

que aprova ou é o Ministério? 

  

GILSON ASSIS DAYRELL  - Não. Isso é uma função 

geral do Ministério, não do Conselho. Porque aqui nessa folha 

temos as competências do Ministério, entre elas formação e 

desenvolvimento profissional, política salarial, fiscalização 

do trabalho, política e diretrizes para modernização das 

relações do trabalho, política e diretrizes para geração de 

emprego e renda e de apoio ao trabalhador, política de 

imigração e até saúde no trabalho. De mais a mais, aprova 

esses orçamentos do Sistema S, que é uma competência do 

Ministério, porque o Sistema S recebe as contribuições retidas 

pelas empresas quando fazem as suas contribuições sociais.  
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Presidente Gilson, o 

Ministério quem? A pessoa do Ministro Francisco Dornelles ou é 

uma Secretaria, um Conselho? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL  -  Quando digo Ministério, 

quem aprova é o Ministro. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO  -  Só o Ministro? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL  -  É o Ministro que aprova. 

Evidentemente, isso envolve uma série de aprovações e 

assessoramentos, presenças... 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Sim, mas a decisão de 

aprovar o orçamento é somente do Ministro? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL  -  É competência do Ministro 

aprovar o orçamento do Sistema S, as várias entidades, que são 

mais de nove ou dez entidades. É o Ministro que, finalmente, 

aprova e autoriza SENAI, SESC, SESI etc. 

 Na estrutura do Ministério, temos uma série de 

órgãos que cuidam da implementação dessas competências básicas 

do Ministério.  Entre esses órgãos, temos o Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Codefat, 

temos também o Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho 

Nacional de Migração e três Secretarias. 
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 Qual é a principal função do Codefat? É gerir o 

FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

 Existe uma questão que vem à baila:  qual o 

controle que existe sobre esses recursos por parte do governo? 

O controle social disso. Os recursos que são aplicados têm 

gerado muitas discussões recentemente, e o Sr. Ministro acaba, 

por meio da Portaria nº 588, de constituir uma Comissão 

Consultiva de Avaliação de Programas e Políticas Públicas de 

Emprego, constituída por representantes de diversas entidades 

do governo e da sociedade civil, que tem a finalidade de 

assessorar nesse controle social e na avaliação dos 

investimentos dos recursos do FAT. Está identificada toda a 

composição dessa Comissão Consultiva: IPEA, PUC-Rio, USP, 

BNDES, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de 

Desenvolvimento Tecnológico do Ceará e a Fundação de Pesquisas 

Econômicas de São Paulo. 

 Há uma preocupação de controle social e, além do 

mais, há uma preocupação para que os recursos de financiamento 

de programas de qualificação sejam também avaliados por 

universidades.  Isso é feito, regularmente, através de um 

programa que falarei mais adiante. 

 Vamos tratar do Codefat. O Codefat, que está aí 

esquematizado, é um Conselho Tripartite, diz-se paritário, 

porque tanto o Governo como os trabalhadores e os empregadores 

têm quatro membros.  Os membros são indicados pelo Governo: 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência, 
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Ministério da Agricultura e Abastecimento e BNDES;  pelos 

trabalhadores: CUT, CGT, Social Democracia e a Força Sindical;   

pelos empregadores: a Confederação Nacional das Indústria, a 

Confederação Nacional das Instituições Financeiras; a 

Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da 

Agricultura. 

 Então, é paritário nesse sentido, são quatro 

membros de cada um desses três segmentos.  

 Os Conselheiros têm mandato de quatro anos, 

permitida uma recondução. 

 De onde vêm os recursos do FAT? Os recursos do FAT 

são os recursos do PIS/Pasep, do Programa de Integração Social 

e do Programa do Servidor Público.  Desses recursos, 80% 

constituem o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 20% são 

destinados a DRU – Desvinculação de Receitas da União. De 

maneira que não são todos os recursos do PIS/Pasep que vêm 

para o FAT, apenas 80% e, destes, gastamos em basicamente dois 

programas fundamentais: o Programa de Seguro-Desemprego e o 

Programa de Abono Salarial. 

 Esta destinação dos recursos para a constituição do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador está prevista no art. 239 da 

Constituição Federal no sentido de gastar em seguro-desemprego 

e Abono Salarial. 

 Logo em seguida, temos os programas que constituem 

o seguro-desemprego. Em primeiro lugar, evidentemente, a 

assistência financeira temporária ao trabalhador que fica 
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desempregado.  São, no máximo, sete prestações, aliás, são 

cinco podendo se estender por mais duas.  

 Em segundo lugar, vem a intermediação na busca de 

empregos.  São ações desenvolvidas através de uma estrutura 

conhecida de todos, o SINE.  o SINE recebe recursos para 

intermediar a colocação de pessoas que estão procurando 

emprego no mercado de trabalho.  Essa é uma questão muito 

interessante e importante dentro desse programa, porque é 

através do SINE que se consegue fazer essa inserção de 

trabalhadores que buscam emprego no mercado de trabalho. 

 Existe um terceiro grande programa, a qualificação 

profissional, através de um programa de natureza nacional que 

é o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – Planfor .  

 Talvez, tirando o Fundo Nacional de Assistência 

Social, o Planfor seja atualmente uma das poucas formas que a 

União tem de repasse, a fundo perdido, de recursos públicos 

federais. Os recursos para qualificação do trabalhador são 

recursos a fundo perdido.  O outro programa inserido no 

programa de seguro-desemprego é aqui identificado pelos 

depósitos especiais em Instituições Financeiras Federais 

excedentes à reserva que garante o pagamento do seguro-

desemprego, que eles chamam de Reserva Mínima de Liquidez. 

 Esses recursos que não são aplicados no seguro-

desemprego são depositados no banco e destinados a vários 

programas conhecidos sob as siglas de Proger Urbano, Proger 

Rural e Pronaf, e destinados à geração de emprego e renda. 
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 O Proger Urbano é destinado à geração de emprego e 

renda nas áreas urbanas; o Rural, na área rural, e o Pronaf é 

hoje administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

do Ministro Raul Jungmann. 

 Isso tudo é decorrente de um excesso desses 80%, 

que não é gasto com o seguro-desemprego. 

 Temos, neste caso, os cinco grandes programas 

financiados com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

 Quais são as resoluções importantes do Codefat 

relativas a esses grandes programas do seguro-desemprego?  É 

evidente que temos, também, o Programa de Abono Salarial, que 

garante, para quem ganha até dois salários mínimos, um salário 

mínimo anual e, para quem já tem um determinado tempo maior de 

inscrição no programa do PIS/Pasep, uma garantia dos 

rendimentos do seu fundo pessoal existente dentro do Programa 

Abono Salarial. 

 O Programa de Abono de Salarial é anual, é um 

recurso oferecido ao trabalhador que está inscrito nesse 

programa. 

 Quais são as resoluções importantes?  Em primeiro 

lugar, a Resolução nº 59, de 25/03/94, que criou o Proger 

Urbano; a Resolução nº 82, que criou o Proger Rural; a 

Resolução nº 231, bem recente, de dezembro de 1999, que criou 

o Funproger.  E gostaria de explicar o que é isso. 

 Havia um clamor da sociedade brasileira no sentido 

de que se exigiam, nos financiamentos de geração de emprego e 
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renda, garantias de pessoas que não tinham condições de dar 

garantia para obtenção dos financiamentos.  Assim, o Funproger 

foi criado de uma maneira bastante engenhosa, por meio de 

constituição de um Fundo no Banco do Brasil, no valor máximo 

de R$ 50 milhões, constituído por uma diferença de 

remunerações entre taxas Selic e taxa TJLP.  Existe um 

diferencial nessas taxas e desse diferencial sobre o montante 

criou-se o Fundo de Aval. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  E diminuíram as 

exigências? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL-  O Fundo de Aval é, hoje, 

dado àqueles que não têm condições de oferecer garantias. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  Mas os financiadores 

diminuíram as exigências após a criação desse Fundo de Aval? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL -  Secretária Wanda Engel, 

esse Fundo foi criado agora, em dezembro de 1999.  O fato é 

que aquelas exigências todas que haviam criavam as 

dificuldades. 

 O Proger Urbano financia aqueles que têm interesse 

em fazer algum empreendimento, por exemplo, no setor informal 

até R$ 5 mil, empresários, microempresários até R$ 50 mil, e 

cooperativas até R$ 1,2 milhão, sendo que, no setor informal, 
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a taxa de juros é zero.  Não há taxa de juro, apenas correção 

de TJLP.  No setor de microempresários, até R$ 50 mil, existe 

uma taxa de juros de 5% e, nas cooperativas, a taxa de juros é 

de 4%. 

 Há mais uma resolução importante, a Resolução nº 

63, que cria as Comissões de Emprego.  E aqui gostaria de 

chamar muito a atenção, porque essas Comissões são decisivas 

para os Estados e municípios, para estabelecer as prioridades 

que a comunidade elege para os seus projetos, ou seja, 

conforme Estados e municípios tenham prioridades, essas 

Comissões é que definirão. 

 A última resolução é a Resolução nº 96, que criou o 

Planfor, que já tive oportunidade de discorrer sobre ele, e a 

resolução que criou o Pronaf, que é do Conselho Monetário 

Nacional, não é do Codefat, porque o Pronaf é um programa 

administrado, conforme mencionei, com recursos do FAT, porém 

por um outro Ministério. 

 No final, apresentarei um quadro muito interessante 

para mostrar como é que a sociedade civil e o Governo no 

Brasil estão se organizando nessas Comissões Estaduais e 

Municipais de Emprego.  Aqui têm apenas as Municipais, as 

Estaduais já foram criadas. 

 Se observarem, entre os municípios brasileiros, que 

são 5.514, mais o Distrito Federal, e as comissões criadas, 

temos um diferencial bastante significativo entre as comissões 

criadas e o número de municípios. Atentem para a relação que 
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está indicada na coluna, não há nenhum Estado com 100% de 

Comissões criadas.  Nenhum Estado conseguiu criar 100% de 

Comissões nos seus municípios.  E a última coluna mostra que, 

além de não terem criado 100%, só em alguns Estados 100% das 

criadas estão homologadas no Ministério do Trabalho, ou seja, 

são reconhecidas pelo Ministério no estabelecimento das suas 

políticas.  O que mostra como é necessário aprimorarmos a 

gestão pública no Brasil. 

 Estamos longe de ter ainda um sistema articulado, 

funcionando sociedade civil e Governo, na definição das 

prioridades das políticas públicas no Brasil. 

 Era só isso. 

 Obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Wanda Engel) -  Antes de mais nada, 

gostaria de pedir licença para me retirar,  pois tenho uma 

reunião com o Advogado-Geral da União, ainda por conta do 

patrimônio do Fundo, às 16 horas.  Infelizmente, terei que me 

retirar. 

 Antes de solicitar que o Presidente do Conselho 

Nacional de Assistência Social venha assumir a coordenação dos 

trabalhos, gostaria de fazer algumas observações.  O primeiro 

ponto é que, pela exposição realizada, deu para perceber uma 

série de questões que são comuns a todos os Conselhos que se 

apresentaram e que exigiriam quase que a formação de um grupo 
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de trabalho interconselhos para estudá-las com um pouco de 

profundidade. 

 Poderia citar algumas questões, como a da 

capacitação do sistema.  Vi em todos os Conselhos uma 

preocupação e todo um programa de capacitação dos diferentes 

níveis de Conselho.  Sem dúvida alguma, essa capacitação tem 

todo um conjunto de noções que é comum a todos.  Se pudéssemos 

pensar um sistema integrado de capacitação, juntando os 

esforços e até juntando na base esses Conselhos para 

capacitação, creio que seria um ponto absolutamente favorável 

para que, na base, essa intersetorialidade se fizesse também. 

 Temos, neste caso, uma questão de controle social, 

isto é, como as informações vão chegar ao grande público e 

como vamos criar canais de controle social com relação ao bom 

uso dos recursos.  Essa é uma outra questão em que poderíamos 

ter um equacionamento conjunto. 

Quanto à parte da informação e da comunicação 

interconselhos, fico pensando até em um site comum, algo em 

que pudéssemos juntar esse conjunto de informações. 

 Foram trazidas aqui questões de funcionamento que 

poderiam ser aprofundadas para que a experiência de um 

Conselho pudesse agilizar o funcionamento do outro Conselho.  

Por exemplo, a história das Câmaras que têm autonomia apenas 

com recurso ao geral.  Isso desafoga muito a mesa de reuniões, 

da assembléia do conjunto dos Conselheiros e faz com que haja 

maior agilidade. 



 144 de 235 

 Creio que precisaríamos ter um quadro dos 

municípios, da existência de cada um desses Conselhos.  

Estamos, hoje, com 86% dos municípios com Conselho Municipal 

de Assistência Social e poderíamos ter esse quadro geral, isto 

é, onde existe um e não existe outro, e que um pudesse 

auxiliar a criação dos outros com intersetorialidade no local. 

 São questões que gostaria de lembrar, para podermos 

estar avançando.  E a criação desse grupo interconselhos 

poderia ser fundamental na elaboração de uma proposta que 

depois fosse levada a cada um desses Conselhos. 

 Queria dizer a todos os Conselhos que se a 

intersetorialidade é um desejo de todos, para a Assistência 

Social é quase uma questão existencial.  Temos setores e a 

Assistência Social é uma política transversal, que ou ela se 

faz articulada a todos a outras políticas, ou ela não existe, 

porque a integração se faz justamente por intermédio do 

atendimento desse grupo mais pobre, mais fragilizado, mais 

excluído por todos os outros sistemas de trabalho, de saúde, 

de educação etc. 

 Para nós, essa é uma questão básica e, portanto, 

estamos disponibilizando tudo o que for possível para que o 

desejo de intersetorialidade se transforme na concretude de 

ações conjuntas. 

 Volto a pedir desculpas, mas terei que sair. 

 Muito obrigada. 
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 Resolvemos continuar com as dúvidas  para os 

Conselhos e, logo após, a Presidência da República apresentará 

o Plano Nacional de Segurança, porque, na verdade, são dois 

assuntos separados. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Para melhor 

desempenho do trabalho, quando os Conselheiros forem argüir, 

que façam diretamente aos representantes. 

 Concedo a palavra à Conselheira Tânia Garib. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Quero destacar, como 

Conselheira do CNAS, o marco histórico que estamos vivendo 

neste momento. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Conselheira 

Tânia, gostaria que a senhora dissesse a sua 

representatividade para os outros Conselhos, porque todos nós 

sabemos, mas eles não. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Presido o Colegiado Nacional de 

Gestores Municipais de Assistência Social e represento, no 

CNAS, os municípios brasileiros. 

 Como estava dizendo, este momento para nós é um 

marco histórico.  Talvez se tivéssemos partido dele há mais 

tempo, em muito já teríamos avançado.  De qualquer forma, 

sempre é tempo para iniciar uma proposta tão importante, 
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considerando especialmente o que a Secretária Wanda Engel 

expôs que, para a Assistência Social, a questão da 

intersetorialidade é básica e essencial. 

 Concordo, Sr. Presidente, plenamente com essa 

possibilidade de acharmos uma forma de fazer essa inter-

relação entre os Conselhos Nacionais, para discutirmos os 

problemas objetivos e concretos que temos hoje, com a 

intersetorialidade pesando sobre eles. 

 Nesse sentido, gostaria de fazer uma pergunta ao 

Dr. Ulysses.  Embora me pareceu que a ação do Conselho de 

Educação seja muito mais normativa do que propriamente de 

controle social, mais no sentido de normatizar e acompanhar se 

a normatização está sendo executada na educação, alguns 

aspectos de interesse social estão ocorrendo na educação em 

parceria com a Assistência Social.  Por exemplo, o Programa de 

Renda Mínima, em que são utilizados recursos do Fundo Nacional 

de Assistência Social, e é administrado no âmbito da educação. 

 Gostaria de perguntar se o seu Conselho, em algum 

momento, discutiu essa questão. 

 Outro aspecto importante e que diz respeito ao 

Conselho Nacional de Assistência Social - e estamos passando 

por um dilema no nível nacional, neste momento, com essa 

questão – é o que se refere às inscrições de entidades de 

educação nos Conselhos Municipais para a obtenção do 

certificado de filantropia aqui no CNAS.  Em algum momento, o 

Conselho que o senhor preside discutiu e se preocupou em fazer 
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alguma discussão com os Conselhos Estaduais e Municipais 

existentes no País, embora, hierarquicamente, não haja essa 

relação? 

 E gostaria de salientar o maior dilema que vivemos 

hoje, a questão da educação infantil.  Como o Conselho de 

Educação vê a educação infantil, que até hoje foi encarada 

muito mais como assistência?  Sentimos, no âmbito dos 

Conselhos Municipais e Estaduais, ainda uma relutância da 

educação em incorpará-la, como já deveria ter feito, 

considerando a LDB e os seus encaminhamentos.  Estas seriam as 

perguntas ao Dr. Ulysses. 

 Teria ainda perguntas aos representantes da Saúde e 

ao representante do Codefat. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Faça-as.  

Todos os Conselheiros fazem e depois os nossos palestrantes 

respondem. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Dentro do mesmo princípio, ao 

Conselho Nacional de Saúde, gostaria de saber se vocês, no 

âmbito do Conselho, estão discutindo as questões relativas ao 

idoso e à pessoa portadora de deficiência, especialmente 

porque, até o momento, as ações de Saúde estão sendo 

financiadas pela Assistência Social.  Como o Conselho Nacional 

de Saúde está discutindo essa questão?  Já há marcos de quando 

irão assumir efetivamente a questão do idoso e da pessoa 
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portadora de deficiência, especialmente o PPD, na questão da 

habilitação e reabilitação? 

 Agora, ao nosso parceiro Dr. Gilson, representante 

do Codefat.  A realidade nacional é bastante diferente da 

realidade estadual e, especialmente, da realidade municipal.  

Até hoje, no País, as Comissões Municipais de Emprego e Renda 

não estão conseguindo executar esse controle social que 

deveriam executar nem estão sendo respeitadas como deveriam e 

como está previsto.  Também vimos que praticamente 50% dos 

municípios brasileiros têm Comissões Municipais de Emprego e 

Renda, que ainda exigem capacitação e tudo mais. 

 Quero perguntar o seguinte: esse grupo de 

acompanhamento criado agora vai avaliar o efetivo papel do 

controle social das Comissões Municipais de Emprego e Renda?  

Porque, lamentavelmente, todos os dias, vemos nos jornais, e 

eu especialmente vejo no meu Estado, denúncias de mau uso do 

dinheiro dos programas de qualificação, e os programas de 

qualificação, que estamos com eles há três, quatro anos, sem 

sequer uma avaliação. Que impacto isso causou na população 

brasileira?  E mais ainda, não está havendo, efetivamente, uma 

parceria do Gestor Estadual com o Gestor Municipal do 

Trabalho.  Isso está extremamente dificultado, e as Comissões 

Municipais poderiam resolver. 

 A última pergunta:  a quem recorrer para denúncias 

em relação à má utilização dos recursos da qualificação 

profissional?  Ao Codefat?  Ao Ministério Público? 
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Também faço minhas as 

palavras da Conselheira Tânia.  Creio que este momento é muito 

importante, apesar de que historicamente já tivemos algumas 

discussões similares, mas o acúmulo dessas discussões é que 

somará e integrará para que os Conselhos, principalmente o 

Conselho Nacional de Assistência Social, cresçam no calor 

deste debate com outros Conselhos setoriais, com outros 

Conselhos nacionais da área social. 

 Queria parabenizar a todos os palestrantes e fazer 

minhas perguntas.  Algumas seriam mais na linha geral.  Queria 

saber como está a questão do controle social, realizado pelos 

referidos Conselhos.  Como está esse controle social?  Porque 

o controle social foi criado para aumentar a democracia, para 

aumentar a participação.  Como, de fato, está sendo 

concretizado?  Essas entidades estão lá para referenciar 

coisas que já vêm prontas ou para realmente participar da 

formulação e execução da política? 

 Creio que isso é muito diferenciado.  Uma coisa é 

abrir para diversas entidades, entidades consideradas mais 

avançadas ou menos avançadas, mas o problema é saber qual a 

qualidade de participação dessas entidades que participam 

destes Conselhos. 
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 Essa é uma pergunta para todos, que é a questão do 

caráter deliberativo dos Conselhos.  Aqueles Conselhos que têm 

caráter deliberativo estão conseguindo ser deliberativos na 

prática?  Na realidade, estão formulando políticas que estão 

de acordo com a realização das políticas lideradas pelos 

representantes governamentais e pela sociedade civil nesses 

Conselhos?  Eles estão deliberando ou estão apenas sendo 

consultados sobre o que fazer ou deixar de fazer, sendo, às 

vezes, até mão-de-obra grátis para realização de políticas que 

não dizem respeito às populações que queremos atingir? 

 Essa era a questão mais geral a todos os Conselhos. 

 Particularmente, farei uma pergunta ao Conselho 

irmão, ao Conselho Nacional de Saúde.  Digo Conselho irmão, 

porque é o Conselho que faz parte da Seguridade Social − pena 

que o representante do Conselho da Previdência não tenha vindo 

− e foi o que tomamos como referencial quando criamos o 

Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Como está a Seguridade Social?  Considero aquele 

Capítulo da Constituição que fala sobre Seguridade Social um 

dos capítulos mais avançados em matéria da questão social. No 

entanto, quando falamos em seguridade social é como se 

estivéssemos falando em um monstro, em algo que 

desconhecêssemos ou que não fazia parte das nossas vidas. 

 Gostaria de saber como o Conselho Nacional de Saúde 

está se posicionando sobre a questão da seguridade social, 

principalmente depois da dissolução do Conselho Nacional de 
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Seguridade Social.  Com relação ao orçamento, o Conselho 

Nacional de Saúde foi, sem dúvida, quem deu o exemplo, 

inclusive ao Conselho Nacional de Assistência Social, de como 

se faz um orçamento mais abrangente, mais claro, com mais 

transparência. 

 Gostaria de saber, também, da Conferência, já que 

temos um ponto em comum: realizam a XI Conferência Nacional de 

Saúde neste ano e nós realizamos no próximo ano a III 

Conferência de Assistência Social.  Era bom ver como poderíamos 

trocar informações da organização, do conteúdo, dessas duas 

importantes conferências. 

Quanto à capacitação, que a Dra. Wanda Engel citou, 

também penso que é uma questão geral para os Conselhos.  Como 

estão sendo feitas essas capacitações, principalmente essas 

capacitações que não são só nos Conselhos Federais, como nos 

demais Conselhos, e como está a população atingida por eles? 

 Quanto à educação, perdi um pouco a fala da Tânia, 

mas queria destacar a questão das creches.  Sempre foi um 

problema sério. Sou da extinta LBA.  Há vinte anos trabalhei 

na LBA e sempre foi um problema a parte de creches: se passa 

creche, se creche não passa, e nunca passou.  Na saúde, 

também, temos a questão do PPD, que foi um programa que veio 

do Inamps e foi para a LBA, porque o SUS não aceitava.  Como é 

que o SUS está vendo o PPD?  Desculpem, mas esse ponto é 

extremamente importante. 
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 Com relação à Educação, ainda tenho uma importante 

indagação com relação ao controle social, que é a participação 

dos estudantes no Conselho de Educação.  Temos uma entidade 

organizada que, apesar de ter controvérsias, é uma das mais 

antigas no Brasil, a União Nacional dos Estudantes.  Todos nós 

tivemos uma certa participação nela, querendo ou não, até 

renegando-a.  Como é a participação dessas entidades, da UBES, 

a União Brasileira de Estudantes Secundaristas?  E como está a 

participação dos pais?  Este também foi um aspecto muito 

discutido na reforma da educação, tanto antes quanto agora. 

 Como está a questão das entidades que se 

comprometem na qualificação, que estão querendo qualificar os 

seus professores usando o dinheiro do FAT e não estão sabendo 

como chegar a ele?  Para mim, é porque existe ainda pouca 

divulgação sobre o FAT. 

Uma vez procurei esse programa e tinha uma série de 

exigências, mesmo sendo a fundo perdido, que inviabilizavam o 

atendimento da nossa população-alvo.  Agora que se recupera a 

questão da geração de renda no orçamento da Assistência 

Social, como o FAT poderia estar contribuindo com isso?  Se 

poderia, por que não atende à nossa população?  

Outra questão, o FAT está numa linha de exigência 

muito mais numérica, ou seja, de quantidade e não de 

qualidade. Como está se vendo isso?  Está se exigindo que se 

encham salas, se você chegar lá e as salas estiverem cheias, 

ótimo, mesmo que as pessoas não estejam aprendendo nada. Não 
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seria melhor diminuir o número de pessoas em salas e dar maior  

qualidade aos cursos? Portanto, abrir para a sociedade também 

participar do FAT, como abriria através de entidades que se 

comprometem com a qualificação. 

Eram essas as questões que gostaria de levantar.   

 Muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra, o Conselheiro Antônio Luiz Brito. 

 

 ANTÔNIO LUIZ BRITO -  Gostaria apenas de fazer uma 

pergunta ao representante da Saúde e ao representante da 

Educação com referência à inscrição de entidades. Como falou a 

Conselheira Tânia, o Conselho Nacional de Assistência Social 

acaba de aprovar uma resolução sobre inscrição de entidades 

filantrópicas.  Temos em torno de 7.500 entidades 

filantrópicas e duas situações, exatamente com referência às 

entidades de Educação e Saúde.  Como é que o Conselho Nacional 

de Saúde e o Conselho Nacional da Educação estão vendo essa 

organização com referência a passar informações para suas 

entidades de saúde e de educação? 

 Outrossim, o que a nossa Secretária Wanda Engel 

falou é importantíssimo e, nesse processo de expansão da rede 

para 5.548 municípios no Brasil talvez fosse importante a 

informação por parte dos Conselhos Municipais de Saúde, pois 

têm uma abrangência enorme e têm um sistema de saúde local. 
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Devemos tentar ter uma frente única com o objetivo de informar 

essas entidades. 

Há locais em que não existe o Conselho de 

Assistência.  E, como o Professor Panisset se referiu, existe 

local que está em gestação.  Os Conselhos Municipais de 

Educação e de Saúde podem fazer as vezes da Assistência no 

processo de informação, mesmo que os vinte e sete Estados da 

União já tenham seus Conselhos Estaduais, fazendo a nossa 

complementação. 

 Como é que os Conselhos de Saúde e de Educação vêem 

isso ou ainda não atentaram para a questão da renovação do 

Certificado de Filantropia? 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra, a Conselheira Valdete. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Boa-tarde. 

 Sou a Valdete e represento os Estados. 

 Primeiramente, gostaria de parabenizar os Conselhos 

por estarem conosco e por este momento feliz de estarmos 

ouvindo como é que esses vários Conselhos, que são instâncias 

democráticas, se organizam para fazer a gestão de cada 

política específica. 

 Esse momento deve ser permanente, e vamos fazer com 

que seja, inclusive a Secretária Wanda se referiu a isso na 

sua fala.  Devemos ter uma estratégia de nos encontrarmos, 
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fazendo com que o fluxo de informações a respeito das 

legislações tenha uma melhor dinâmica, para que possamos 

conhecer as deliberações do Conselho Nacional de Educação, do 

Conselho Nacional de Saúde, do Codefat.  A respeito deste 

último, acredito que, na área de assistência social - aí 

falando pelos Estados -, temos oportunidade de obter mais 

informações, porque, dos vinte e sete Estados, em vinte e um 

há Secretarias de Trabalho e Assistência Social.  Então, temos 

o menor número de secretarias específicas na assistência 

social.  Com isso, temos uma maior facilidade de informações, 

porém só informação não é suficiente, pois, mesmo tendo uma 

única Secretária de Trabalho e Assistência Social, não 

conseguimos, ainda, direcionar parte dos programas para aquele 

trabalhador que está fora do mercado do trabalho.  Na maioria 

das vezes, os recursos do FAT dirigem-se aos trabalhadores que 

não estão totalmente excluídos, como são os usuários da 

assistência social.  Dentre esses, muitos são trabalhadores 

que, por anos e anos, estão fora do mercado e não conseguem 

retornar. 

 Esse é um assunto que devemos adicionar à pauta, a 

fim de que possamos discutir em conjunto. 

 Com relação à Educação, gostaria de fazer uma 

pergunta ao Presidente.  O Conselho Nacional de Educação, 

sendo um Conselho mais normativo, tem acompanhado os Conselhos 

Estaduais de Educação no que concerne ao sistema de educação?  

Todos esses sistemas de educação têm Conselhos?  E o 
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acompanhamento do Conselho Nacional refere-se somente aos 

Conselhos Estaduais ou também aos Conselhos Municipais?  

Porque as questões levantadas anteriormente pelas colegas 

conselheiras passam, principalmente, por esses Conselhos.  Por 

isso, como é que esse Conselho Nacional está acompanhando 

isso? 

 Para o Conselho de Saúde, com quem temos uma maior 

proximidade − e também acredito que a estrutura do Conselho 

Nacional de Saúde tem uma similaridade com o da Assistência 

Social −, gostaria de saber como o Plenário do Conselho e as 

Comissões trabalham esses programas que dizem respeito a 

usuários da assistência social.  Aqui estou me referindo, 

basicamente, ao art. 203 da Constituição ou à Lei Orgânica da 

Assistência Social, que passa pela questão da infância, da 

juventude e da maternidade.  Como se dá essa relação? 

 São essas as minhas questões e gostaria de obter 

algumas respostas. 

 Muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Gostaria de 

informar aos nobres Conselheiros que ainda temos seis 

Conselheiros inscritos e não vamos ter também condições de ter 

a resposta e a exposição.  O nobre Presidente do Conselho 

Nacional de Educação, quando confirmou sua presença, informou-

nos que teria de sair às 17 horas.  Por isso, pediria aos 
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Conselheiros que fossem o mais sucintos possível nas suas 

perguntas. 

 Concedo a palavra ao Conselheiro João Batista. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO -  Rapidamente, parabenizo 

os palestrantes pelo painel. 

 Meu nome é João Batista, sou médico geriatra, 

Assessor da CNBB para as questões de terceira idade e aqui 

represento a Pastoral da Criança e os Trabalhos da Terceira 

Idade e é nela que gostaria de me deter rapidamente. 

 A Política Nacional do Idoso é intersetorial.  Mal 

ou bem, alguns Ministérios têm cumprido sua parte.  Gostaria 

de questionar alguns pontos, um deles já falado pela 

Conselheira Tânia e que diz respeito ao Conselho Nacional de 

Saúde.   

Outro ponto, no ano passado, quando se celebrou o 

Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, foi assinada uma 

Portaria Interministerial entre a Saúde e a SEAS sobre o 

Cuidador de Idoso.  Aqui eu tenho idéia de como está andando.  

Gostaria de saber se o Conselho de Saúde está acompanhando 

essa questão dos Cuidadores de Idosos, pois é uma coisa de tal 

relevância que estamos aqui com um substitutivo de projeto de 

lei ao BPC, que acrescenta ao texto da lei o seguinte: “tem 

direito ao BPC, o portador de doença crônica grave” que é, na 

realidade, o idoso com idade mais avançada. 
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 Estudando a questão de terceira idade −  e eu 

participo de um grupo de quarta idade, que é caracterizado no 

Brasil como pessoas acima de oitenta anos −, surpreendeu-me um 

dado. E nos dados que nos foram fornecidos sobre o 

acompanhamento do Conselho Nacional de Saúde, está dito que 

tem como base indicadores epidemiológicos e que algo em torno 

de 30% das pessoas acima de oitenta anos morrem sem 

assistência médica.  Gostaria de saber qual a explicação que 

há para isso, pois é um dado que me chama a atenção, inclusive 

por ser superior ao de doenças cardiodegenerativas e 

neoplásicas para essa faixa de idade.  Acessei isso no site da 

Datasus e vi que já está inclusive no CID 10, entre sinais e 

sintomas mal definidos, caracterizado como sendo sem 

assistência médica.  Isso chamou-me a atenção e gostaria de 

saber o que seria. 

 A questão para o Conselho Nacional de Educação é a 

que se refere ao art. 10 do Decreto-Lei nº 1.948, que institui 

a Política Nacional do Idoso. Esse Conselho deveria implantar 

programas educacionais voltados para o idoso.  O que nos 

consta, dentro da Política Nacional do Idoso, é que é o único 

Ministério que não tem nada oficial a esse respeito, até o 

Ministério do Trabalho tem um Plano de Qualificação para o 

Trabalhador Idoso. 

 Outra questão, já que o senhor classificou o seu 

Conselho entre ensino inferior e ensino superior − foi mais ou 
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menos assim −, por que não estão incluídos, já que a lei prevê, 

programas educacionais de conteúdo sobre processo de 

envelhecimento, na rede básica de ensino, para crianças? 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra a Conselheira Dora. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Meu nome é Dora Silvia, 

represento a Federação Brasileira das ACMs. 

 Gostaria de agradecer a presença dos Srs. 

Presidentes de Conselhos ou representantes e perguntar ao 

Professor Panisset, pois temos idéia de que o ensino superior 

pode contar com o financiamento do FIES, como fica o ensino 

fundamental e o básico? 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra, a Conselheira Léa. 

 

 LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA -  Sou Léa Braga, do 

Conselho Federal do Serviço Social. 

 Não tenho propriamente uma pergunta, mas gostaria 

de fazer um comentário.  A discussão da intersetorialidade é 

muito importante para a consolidação da Política de 

Assistência Social, porque temos, nas políticas sociais, uma 

retaguarda importante para a consolidação das ações nessa 

área. 
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 Temos na educação, do meu ponto de vista, uma 

política de resiliência mesmo, porque temos de garantir, para 

o cidadão, o acesso à educação, pois esta é fundamental para 

acessar diversos serviços de uma forma mais geral.  Temos 

visto isso, principalmente quando trabalhamos na promoção ou 

na proteção da forma mais geral, com relação à questão do 

trabalho.  Hoje há um limite concreto para uma inclusão 

econômica, além da social, quando não se tem o domínio da 

escrita e da leitura.  Não se chega a um curso de qualificação 

profissional se não tiver minimamente esse domínio. 

 Essas são políticas importantes de retaguarda e de 

um trabalho integrado, conforme nós mesmos prevemos, para dar 

consistência para consolidar. 

 Gostaria de aproveitar a oportunidade da presença 

dos Conselhos e chamar a atenção nesse sentido para que 

incluam na pauta de discussão dos senhores a importância dessa 

integração. 

 Temos ainda um modelo de seguridade restrito, do 

ponto de vista brasileiro, que integra somente três políticas.  

Outras existem e são fundamentais, se de fato queremos pensar 

numa sociedade mais inclusiva. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra, a Conselheira Cida. 
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 MARIA APARECIDA MEDRADO -  Sou Cida, da Social 

Democracia Sindical. 

 Endosso a fala de todos os companheiros e gostaria 

de lembrar da proposta que a Secretária fez, que seria muito 

interessante, porque temos uma gama de dúvidas e de perguntas 

que não se esgotam. 

 Na Comissão de Normas, estamos sempre esbarrando na 

saúde, na educação e nessa política da intersetorialidade. 

 Gostaria que não perdêssemos de vista a proposta de 

termos um grupo onde possamos trabalhar juntos, pois estamos 

elaborando um plano das questões mais prioritárias.  O tempo é 

curto e talvez não devêssemos perder esse momento propício 

para montarmos uma comissão. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Somente para 

informação de V.Sa., a Presidência já conversou com o 

Presidente do Conselho de Educação, com o do Codefat e com o 

do Conselho da Saúde e vamos arrumar uma fórmula de 

integração.  Não tivemos, ainda, a conclusão se isso será 

através das Secretarias Executivas, que todos têm, ou se será 

através de Conselheiros. 

 Concedo a palavra ao Conselheiro Paulo Coury. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Sou representante do 

Ministério da Saúde e gostaria de agradecer a presença do meu 

Conselho, o Conselho da Saúde. 



 162 de 235 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Pensei que o 

Conselho de V.Sa. fosse este, o Conselho Nacional de 

Assistência Social... (Risos) 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Do meu Conselho, porque 

sou da saúde.  Não sou Conselheiro da Saúde, mas sou do 

Conselho que rege a saúde, de onde sou originário, porque sou 

médico. 

 Agradeço a presença dos Conselhos, que vêm 

ressaltar a necessidade desta troca permanente de informações, 

para que possamos, em nível nacional, uniformizar 

procedimentos, a fim de que, na ponta, sejam aproveitados, 

porque estamos trabalhando com um mar imenso de municípios que 

têm pouca população, cuja constituição de uma série de 

Conselhos fica dificultada e, ás vezes, um mesmo Conselheiro 

faz parte do Conselho de Assistência Social, do Conselho de 

Educação etc.  E ele tem que se comportar de maneira diferente 

a cada reunião que vai discutir um assunto. 

 Por isso que gostaria de ressaltar as palavras da 

Secretária Wanda Engel, ou seja, da importância de que 

possamos criar um fórum permanente de troca de informações, a 

fim de que possamos, aí sim, a cada decisão, a cada resolução, 

ser imediatamente entendidos. 
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 Por outro lado, gostaria, também, de fazer um 

lembrete aos meus colegas de Conselho:  não devemos fazer uma 

inquisição sobre os Conselhos e suas posições. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  A 

Presidência iria falar sobre isso no final. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Então deixo para o 

Presidente, pois estou me sentido muito mal em relação à 

apresentação de algumas observações.  Estamos aqui 

representando Ministérios, e algumas coisas pontuais poderiam 

ter sido encaminhadas ao Conselheiro para que pudessem ser 

esclarecidas junto ao Ministério executor. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Espírito do 

Ministério Público, nobre Conselheiro Paulo Coury. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  De qualquer maneira, fica 

o agradecimento e enfatizo essa troca de informação para que 

possamos avançar na discussão e no controle social de todas as 

questões relativas à área social. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra a Conselheira Ana Maria. 
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 ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS -  Gostaria de sugerir 

que nos próximos encontros com os Conselhos lembrássemos de 

acrescentar nas nossas relações o Conselho da Criança e da 

Pessoa Portadora de Deficiência. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Srs. 

Conselheiros, alguém mais quer fazer pergunta aos nossos 

ilustres convidados? 

 A Presidência quer deixar claro que isso aqui não é 

uma sala de inquisição.  V.Sas. respondam o que acharem que 

devem.  V.Sas. foram convidados para virem aqui e não 

convocados, mesmo porque não temos competência para convocá-

los. 

 A Presidência agradece a todos, pede desculpas se 

houve alguma pergunta que não tenha sido bem apresentada, mas 

se sintam em casa, como se fosse o Conselho de cada um. 

 Não levem daqui qualquer coisa que vá desabonar 

nosso relacionamento.  Muito pelo contrário, hoje estamos 

mantendo nosso primeiro diálogo e, se Deus quiser, vamos fazê-

lo permanentemente, mas com o devido respeito e com a devida 

autonomia. 

 Concedo a palavra ao Presidente do Conselho 

Nacional de Educação. 

 

 ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET -  Muito obrigado. 
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 Gostaria, primeiramente, de dizer que, no que me 

diz respeito, estou me sentindo inteiramente à vontade.  Até 

porque, há mais de trinta anos, a instituição que dirijo 

percorre os diversos escalões deste Conselho, quando ainda 

tinha outra designação, e eu já freqüento o Conselho há muito 

tempo.  Ultimamente não tenho tido tempo, mas me sinto em casa 

e não me senti inquirido. 

 Cada pessoa tem o seu modo de formular a pergunta, 

mas são todas pertinentes e procurarei ser o mais rápido 

possível. 

 Começando pela Conselheira Tânia.  Ela pergunta se 

temos algum trabalho em relação à renda mínima.  Diretamente 

não, mas participamos do acompanhamento junto à Presidência, 

quando o Presidente Fernando Henrique lançou o Programa de 

Bolsa Escola para viabilizar a permanência de crianças na 

escola.  Não temos um programa específico nessa área, porque 

não é especificamente na nossa área, mas temos grande 

interesse nessa matéria. 

 Em relação à inserção de entidades de educação nos 

Conselhos Municipais de Assistência Social, devo dizer que 

recebi, até cumprindo a norma que os membros deste egrégio 

Conselho estabeleceram, a orientação de que as instituições 

que têm registro nesse sistema deveriam também estar 

registradas em Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 Recebi um ofício da Sra. Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, a cujas 
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portas fui bater, dizendo que não fariam qualquer inscrição de 

qualquer entidade educacional antes que o Conselho Estadual de 

Educação fizesse uma norma a respeito de como essas 

instituições dirigir-se-iam.  Então, assumi como uma tarefa 

pessoal. 

 Já estou há trinta e três anos no Conselho de 

Educação de Minas Gerais e o presidi pelos últimos dez anos.  

Lá não há limite de recondução.  Já me propus fazer no 

Conselho de Minas Gerais uma norma, a ser aprovada no 

Conselho, que dê ao Conselho Municipal de Assistência Social 

de Belo Horizonte os instrumentos que eles reclamam para 

promoverem essas inscrições. 

 Isso é mais da área estadual do que da área 

nacional, porque o diálogo com o Conselho Nacional de Educação 

é este fórum, ou seja, o Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 Sobre educação infantil, a pergunta é absolutamente 

pertinente, Conselheira Tânia, porque, na verdade, antes se 

estabelecia que até os três anos era creche − e não era 

educação − e de quatro anos em diante era pré-escola.  Agora, a 

lei diz que a educação se faz, na educação básica, em três 

etapas:  a primeira, que é a educação infantil, vai do zero 

aos seis anos e depois as etapas seguintes, fundamental e 

média, dizendo que, do zero aos três anos,  a educação se faz 

em creches.  Já temos uma diretriz curricular nacional sobre 

educação infantil e acabamos de aprovar uma norma de transição 
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operacional, porque reconhecemos que as creches que existem − e 

não estavam devidamente equipadas nem respaldadas por pessoal 

adequadamente preparado − precisam ter um certo tempo.  

Estabeleceu-se esse prazo até 2007, para que, 

progressivamente, as creches se ajustem à possibilidade de 

adaptação a essa nova visão da educação infantil que vai do 

zero aos seis anos.  É uma preocupação nossa, está presente, 

já temos até norma e há uma transição bastante flexível, 

porque compreendemos que não se faz isso num estalar de dedos. 

 Sobre a questão de pessoas portadoras de 

deficiência, estamos, neste momento, discutindo diretrizes 

curriculares nacionais e a nova lei, entendo eu em boa hora, 

eliminou a expressão deficientes, que estava presente até a 

Lei nº 5.692, que era a lei anterior.  Ela falava:  “Os 

portadores de deficiência”.  Hoje ela diz:  “Os alunos 

portadores de necessidades educativas especiais”.  E engloba 

não apenas aqueles que sejam, digamos assim, infradotados como 

os superdotados.  Estamos trabalhando nessa diretriz e iremos 

fazer audiências públicas a respeito dela.  Estamos, 

justamente, no processo, e aí será muito interessante até 

receber subsídios deste Conselho. 

 Aqui me ocorreu uma coisa, porque o Dr. João 

Batista - meu pai se chamava João Batista, Dr. João, e foi um 

educador a vida inteira - falou da questão dos idosos.  Ora, 

estamos tratando dos portadores de necessidades educacionais 

especiais, mas em nenhum momento se falou no idoso.  Por isso, 
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é preciso que se corrija.  Como ainda está sendo discutido, 

devemos incluir na diretriz sobre portadores de necessidades 

especiais também os idosos, os quais têm características 

especiais e, portanto, necessidades especiais no campo da 

educação. 

 Sua lembrança foi muito oportuna e a solicitação da 

Conselheira Tânia está anotada para ser levada ao Conselho. 

 Conselheira Fátima, controle social nos Conselhos.  

No caso do Conselho Nacional de Educação, esse controle social 

se exerce através das audiências públicas, que é uma via de 

mão dupla, em que convidamos os representantes das diversas 

entidades e a lista é muito grande.  São, necessariamente, 

todos aqueles que nos foram indicados, seja da classe 

patronal, dos trabalhadores, dos setores educacionais e dos 

diversos setores, mas também organismos nacionais que estejam 

com sua preocupação voltada para determinados campos que 

estejam sendo tratados naquele momento.  Temos feito muitas 

audiências, tornando-se um princípio fundamental do exercício 

da capacidade deliberativa do órgão não deliberar sobre nada 

sem antes abrir ao debate público, sendo a forma que 

encontramos para viabilizar essa discussão. 

 Capacitação dos Conselhos Estaduais e Municipais.  

Consideramos que a Undine, a União dos Dirigentes Nacionais de 

Educação, e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 

Educação são nossos interlocutores privilegiados, bem como o 

Consede, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
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Educação, porque consideramos que eles são aqueles que, na 

ponta, executam as normas que emergem do Conselho. 

 Então, temos um trabalho muito estreito com eles, 

incluindo, de certa forma, o treinamento e a capacitação 

desses Conselhos. 

 Como os Conselhos Municipais não existiam antes 

dessa nova lei, é um processo que está se iniciando, mas que 

está se expandindo, por isso mesmo elegemos também a 

Associação Nacional dos Conselhos Municipais de Educação como 

um interlocutor privilegiado para esse debate. 

 Conselheiro Brito, quanto a entidades de 

filantropias e Conselhos municipais, creio que já antecipei 

essa resposta, porque senti, de certa forma, na carne essa 

necessidade de estreitar o diálogo, no caso, entre o Conselho 

Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Belo Horizonte 

para municiá-lo com uma norma quanto às instituições de 

educação. 

 A Conselheira Valdete fez uma pergunta mais ou 

menos semelhante:  como o Conselho Nacional acompanha os 

Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais?  Através do 

Fórum Nacional de Conselhos, que é uma entidade civil, 

legalmente organizada e que tem um Fórum Nacional, dividido em 

Fóruns Regionais, um em cada região do Brasil, e a Associação 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. 

 Conselheiro João Batista, quero agradecer a feliz 

lembrança do idoso como alguém portador de necessidade 
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especial, e certamente isso será considerado na nossa diretriz 

sobre esse assunto. 

 Há mais uma outra pergunta do Conselheiro, se há um 

programa sobre envelhecimento na rede pública de ensino.  

Existe um programa obrigatório sobre saúde nas escolas.  O 

programa sobre saúde deve compor os currículos das escolas, 

mas como tema transversal.  Isso existe.  Esse tema 

transversal deve estar obrigatoriamente incluído.  É claro que 

quem trata de saúde tem que tratar desde a infância até a 

velhice. 

 Conselheira Dora, existe realmente um programa 

oficial, que era o Crédito Educativo e agora é o FIES, Fundo 

de Financiamento do Ensino Superior.  Não existe um programa 

semelhante para a educação básica.  Na verdade, o que acontece 

com a assistência ao aluno carente na educação básica é a 

resposta que a própria instituição de ensino dá, porque ela 

tem contato com as realidades e sente o aluno que tem 

condições de pagar, o aluno que não tem condições, e então ela 

dá bolsas integrais, dá bolsa parciais, mas é um programa de 

cada escola, porque não há um processo nesse sentido.  O FIES 

mesmo é um programa um pouco difícil, porque é um programa que 

é pago em títulos e, naturalmente, as instituições não podem 

pagar salário de professor, laboratórios, renovação de 

instalações, de equipamentos etc., com esses títulos.  Eles só 

servem para pagar limitadas dívidas que a instituição tenha 

com o próprio Poder Público. É um programa que, creio, em 
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algum momento terá que ser revisto para ser compatibilizado 

com a realidade. 

 A Conselheira Léa disse que daria mais uma opinião, 

com a qual concordo e assino embaixo:  a importância do 

domínio da leitura e da escrita até mesmo na formação das 

pessoas que estão se preparando para ingressar no mercado de 

trabalho. 

 Isso está muito presente nas nossas preocupações.  

A diretriz curricular nacional para a educação de jovens e 

adultos aborda intensamente esse assunto e fala da importância 

de se colocar a criança na escola como uma forma de se 

eliminar a matriz do analfabetismo, que é a ausência da 

criança na escola.  Neste caso, abre-se uma grande esperança, 

porque temos, hoje, 96% de crianças na faixa de sete a 

quatorze anos já matriculadas, mas ainda temos um índice de 

analfabetismo em torno de 15,4%, que precisa ser superado 

nessa faixa até dezenove anos.  

 E dou toda a razão, todas as instâncias do Poder 

Público e mesmo as de iniciativas privadas, as ONGs, têm que 

trabalhar no sentido de vencer isso que é um inibidor não só 

do progresso do País, como da realização pessoal de cada 

cidadão. 

 Conselheira Cida, concordo com a senhora.  Os 

assuntos não se esgotam hoje, e aproveito a observação da 

Conselheira Cida, que diz que é óbvio que esses assuntos não 

se esgotam hoje, para manifestar a importância de continuarmos 
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nos encontrando e discutindo esses assuntos.  Estávamos 

discutindo aqui, o Presidente e eu, a respeito de como se 

faria.  Por meio de Secretários Executivos?  Penso que é muito 

importante a presença de Conselheiros num grupo de trabalho, 

porque não basta o Secretário Executivo que executa políticas 

que tenham sido traçadas.  É preciso a presença de 

Conselheiros.  Advogo essa presença e quero dizer que, não só 

o Conselho Nacional de Educação se sentirá honrado em ter um 

Conselheiro neste grupo de trabalho – já tenho até uma pessoa 

em mente para isso -, mas eu mesmo não vou abrir mão de, 

quando puder, estar presente também, porque quero continuar 

aprendendo nesse convívio. 

 Conselheiro Paulo Coury, a importância do fórum 

permanente, de certa forma, é a mesma visão.  Não podemos 

deixar que isso tenha nascido e acabado no dia de hoje.  É uma 

iniciativa da melhor inspiração adotada por este Conselho 

Nacional de Assistência Social e que tem que continuar a 

acontecer, aperfeiçoando-se cada vez mais e operacionalizando 

de forma bem objetiva e bem prática. 

 Finalmente, a Conselheira Ana Maria falou da 

necessidade de, num próximo encontro, convidar também as 

pessoas que trabalham no Conselho Tutelar de Crianças e 

pessoas que trabalham com portadores de deficiências.  Vou 

dizer que estamos insistindo na expressão “portadores de 

necessidades especiais”, para não ficar estigmatizadora aquela 

expressão do deficiente. 
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 Acredito que, ainda que à vol d’oiseaux, tenha 

respondido a todas as perguntas. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  A 

Presidência agradece a V.Sa. 

 

 ANA MARIA DE REZENDE CHAGAS -  Só queria fazer uma 

observação.  Até onde sei, o termo necessidades especiais está 

sendo utilizado apenas na área de educação.  Nas outras áreas, 

ainda usamos a pessoa portadora de deficiência. 

 

 ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET -  Evoluímos para 

generalizar essa expressão que é menos discriminatória. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Com a 

palavra a Dra. Benedita, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 BENEDITA MENDES DOS SANTOS -  Conselheiros e 

Conselheiras, quero falar que o Conselho Nacional de Saúde não 

se sentiu nem um pouco inquirido.  Acreditamos que o anseio 

seja muito grande.  Essa discussão, essa troca de experiência, 

é tanto assunto, tanta preocupação comum, que realmente 

esperava-se por isso ou até mais ainda.  Não vamos esgotar 

isso aqui hoje.  Não podemos dar todas as respostas, pois 

temos assuntos para muitas e muitas reuniões, para muitos e 

muitos encontros. 
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 Vou responder a duas perguntas, que são bem mais 

fáceis, e depois falo das outras.  Não segui a ordem das 

perguntas.  Falarei aleatoriamente.  Sobre a XI Conferência 

Nacional de Saúde, já foi publicado o decreto convocando a 

Conferência, que será realizada, de 16 a 19 de dezembro, na 

UnB. O Conselho Nacional de Saúde não assume a execução da 

Conferência.  Para isso tem a Comissão Especial, com a 

coordenação da Conselheira Rita, como disse antes, e da 

Secretária-Geral da Conferência, Maria Angélica, mas temos 

aqui o endereço do site do Conselho, que é o cns@gov.br, que, 

nesta fase de iniciação dos preparativos para a Conferência, 

ainda está recebendo sugestões e opiniões. 

 A proposta da Comunicação Social da Secretaria 

Executiva do Conselho é criar um espaço, uma página especial 

para a XI Conferência Nacional de Saúde e, neste espaço, que 

está aberto, receber opiniões e trocas de experiências entre 

os Estados e municípios. Temos, então, uma área de Comunicação 

Social do Conselho Nacional de Saúde.  É só contatar com esse 

endereço que passei. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Um minuto.  

O Dr. Ulysses precisa se ausentar, pediria, por gentileza, ao 

Conselheiro João que o acompanhasse. 

 

 ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET -  Quero reiterar a 

minha grande alegria em ter participado desta reunião e estou 
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insistindo com o Presidente que mantenhamos contato para 

alargar essa relação. 

 Muito obrigado a todos. 

 (Palmas.) 

 

 BENEDITA MENDES DOS SANTOS -  Nesse site, terá uma 

página especial para essa interação, para discutir a XI 

Conferência Nacional de Saúde, desvinculada essa parte 

operacional toda do próprio funcionamento do Conselho, porque 

sabemos que o Conselho tem a direção, preside, mas depois, 

para a realização da Conferência, é a equipe organizadora que 

toma todas as iniciativas. 

 Quanto às questões relativas às políticas de saúde, 

portadores de deficiência, idoso, mulher, não falei que o 

Conselho tem as Comissões Intersetoriais Permanentes de Saúde.  

No Conselho funciona o Plenário, com trinta e dois 

Conselheiros, a Secretaria Executiva e as Comissões 

Permanentes Intersetoriais com os segmentos que discutem esses 

assuntos da política nacional e levam ao plenário do Conselho 

Nacional de Saúde.  São discutidas, aprovadas, só então 

partindo para resoluções. 

 Temos a Comissão Intersetorial de Saúde do Índio, a 

da Mulher, a da Saúde do Trabalhador, a de Saneamento e Meio 

Ambiente, a de Recursos Humanos.  Esses são os espaços 

próprios para essas discussões. 
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 Quanto ao programa específico do idoso, e o 

Conselheiro perguntou o que o Conselho já tem feito, o que 

posso adiantar aqui é apenas o que está na agenda do Conselho 

2000.  Como está falando aqui, precisa de acompanhamento 

permanente.  Já houve inclusão na pauta do Conselho, com 

convidados especiais, falando desse programa específico para o 

idoso, mas parou por aí. 

 Não estou autorizada a falar em nome do Plenário.  

Acredito que todas essas respostas dependerão de um outro 

encontro - está tudo anotado aqui – e devem ser respondidas 

pelos Conselheiros.  Temos aqui no Conselho representações 

comuns, da Onedef, da Pestalozzi, da CNBB, da CUT, do CFESS.  

São essas representações − sabendo das informações que darei e 

da importância deste encontro, da sugestão da Conselheira que 

falou para incluir na pauta dos Conselhos essa relação 

interconselho, essa troca de experiência −, que darão a 

resposta satisfatória. 

 Sobre indicadores epidemiológicos, Deus me livre de 

responder, porque não sou louca nem estou autorizada a falar 

nisso agora, porque, também, na agenda, está apenas 

acompanhamento permanente. Não vou arriscar.  Pior do que não 

responder é responder algo sem sentido, porque temos muita 

informação, mas decodificar essas informações que temos é 

outro ponto de vista.  Temos muitas informações, mas somente 

os Conselheiros, depois de muita discussão, é que podem opinar 

sobre isso. 



 177 de 235 

 Vamos levar as dúvidas até eles.  Anotamos todas as 

sugestões, vamos levar tudo para a Secretária-Executiva, que 

passará para o Plenário. 

 Desculpem-me não responder coisas sem autorização, 

sem uma discussão aprofundada, mas as sugestões estão anotadas 

e iremos levá-las com certeza. 

 (Palmas) 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Muito 

obrigado.  

 Concedo a palavra ao Conselheiro Gilson. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL -  Queria comentar aqui, 

principalmente, as observações feitas pelas Conselheiras 

Tânia, Fátima e Valdete no que se refere à utilização dos 

recursos do FAT. 

 Em primeiro lugar, a Conselheira Tânia levanta a 

questão do controle social e a importância de que essas 

comissões venham a ter um papel importante nesse controle. 

 Gostaria de dizer que temos no FAT algo muito 

parecido com o que temos aqui no CNAS, os planos nacionais, e 

aqui no caso o Plano Estadual de Qualificação, que é feito 

pelos Estado, que deveria ser uma consolidação de prioridades 

definidas no nível das Comissões Municipais de Emprego.  É 

algo mais ou menos parecido com as nossas dificuldades. 
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 O objetivo dessa comissão, criada pelo Sr. 

Ministro, com caráter consultivo e avaliação de programas de 

políticas públicas de emprego, é exatamente entrar no mérito 

dessas questões de qualidade, dessas questões de prioridade e 

ver como montar uma estrutura que seja capaz de trazer isso 

que todos queremos, para que as prioridades surjam da base das 

comunidades. 

 Essa é uma questão que existe e é a iniciativa que 

o Sr. Ministro acaba de tomar, porque o Codefat, de fato, é 

deliberativo.  Ele é deliberativo no sentido de que 

trabalhadores, empregadores e Governo decidem sobre os 

recursos.   

 Vou dar um dado fundamental para vocês.  Este ano, 

o Plano de Qualificação Profissional tem R$ 217.240.000,00 a 

serem gastos, a fundo perdido, no Brasil.  Só o Estado de Mato 

Grosso do Sul tem aqui uma estimativa de R$ 2,3 milhões para 

gastar com qualificação. 

 Ora, cabe a quem definir essas prioridades?  É o 

Plano Estadual de Qualificação.  Como se faz esse plano?  

Deveria ser o somatório de todas as iniciativas da comunidade. 

No entanto, sabemos que essas coisas ainda não estão 

totalmente azeitadas.  Por quê?  Vocês vêem a questão das 

comissões.  Temos apenas 45% dos municípios brasileiros com 

Comissões Municipais de Emprego, quer dizer, os canais de 

formação das prioridades e diretrizes ainda não atingiram nem 

os 50%. 
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 Esse é um problema que reputo nacional.  Temos isso 

em vários campos.  Isso é um problema de aprimoramento de 

funcionamento da sociedade civil principalmente, que tem que 

estar presente, reivindicando nos municípios.  Por exemplo, na 

área do idoso, que o Sr. João Batista levantou, tenho 

recomendado os idosos a participarem dessas Comissões 

Municipais de Emprego, para que as suas prioridades possam 

também ser levadas em consideração.  Recomendo isso, porque 

faço parte da Política Nacional do Idoso, e temos um programa 

do Planfor para qualificação não só de idosos, mas também de 

pessoas que trabalham com idosos. 

 Esse é um problema que temos.  É um problema aqui, 

na Assistência Social, na qualificação profissional e talvez 

ainda em outros setores; é um problema de controle social da 

sociedade civil brasileira, que temos que implementar. 

 Finalmente, a questão das informações, que a 

Conselheira Valdete levanta com muita propriedade, porque, 

naqueles Estados onde existe Secretaria de Trabalho e 

Assistência juntos, essas informações fluem muito facilmente.  

Naqueles em que não têm, às vezes fica difícil a pessoa ter 

essas informações. 

 Creio que é preciso fazer um esforço, por meio 

também das Comissões Estaduais e Municipais, para que essas 

informações fluam aos interessados.  Isso serve também para 

recurso de geração de emprego e renda, porque, na realidade, o 
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município que tem prioridades deveria priorizar os recursos do 

Proger e outros naquelas prioridades municipais.  

 Tudo isso é um grande desafio para o 

desenvolvimento nacional.  Esse é um programa que envolve 

grande participação e também é um desafio para o 

desenvolvimento nacional. 

 Essas são as considerações que eu gostaria de 

fazer. Do ponto de vista de capacitação, o FAT, através do 

Planfor, pode capacitar funcionários públicos.  Temos uma 

série de programas de capacitação de portadores de 

deficiências, que são programas prioritários; pequenos 

empreendedores também faz parte do programa.  Enfim, tudo isso 

pode ser feito, desde que constem dos planos estaduais de 

qualificação e das prioridades definidas. 

 É um desafio fazer com que essas prioridades sejam 

abordadas nos planos estaduais. 

 (Palmas.) 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Conselheira 

Tânia Garib, a senhora queria usar da palavra? 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Não. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) -  Passando 

para o segundo bloco do nosso painel, vamos ouvir a exposição 

da Secretaria de Acompanhamentos e Estudos Institucionais do 
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Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República. 

 Com a palavra o Exmo. Sr. José Alberto Cunha Couto. 

 

 JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO -  Boa-tarde.  Muito 

obrigado, Sr. Presidente, Dr. Marco Aurélio, que tão 

prontamente atendeu à nossa proposta de estarmos presentes 

aqui, não só atendeu como nos deixou uma oportunidade perfeita 

de nos apresentarmos. 

Srs. Conselheiros, senhoras e senhores, meus 

companheiros de comitê, criada a expectativa de ser o último a 

falar e a apreensão que está estampada nos companheiros, 

pretendo falar um pouco de como a integração das ações sociais 

entrou no Plano Nacional de Segurança Pública, a nossa 

experiência piloto no Entorno do Distrito Federal e quais são 

as nossas próximas propostas. 

 O nosso pedido de estarmos aqui presentes foi 

porque, para nós, é muito gratificante participar desta 

reunião, pela seriedade, pela transparência, pela veemência 

com que os assuntos são debatidos aqui. Entendemos, também, 

que seria papel do Conselho acompanhar e avaliar resultados 

das ações e impactos de políticas, pois pedimos que 

estendessem essa política ao plano que ora estamos propondo. 

 Temos que, primeiramente, entender que é um plano 

emergencial.  De forma alguma ele pretende interferir nas 

políticas setoriais de cada Ministério.  Assim foi 
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determinado, e a nossa Secretaria está aqui presente, porque, 

na Presidência da República, a nossa Secretaria contém duas 

secretarias executivas, uma  a Secretaria Executiva do 

Conselho de Defesa Nacional, que são os assuntos de Estado, e 

a outra que é a Secretaria Executiva da Câmara de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, realmente representando o 

Governo.  Nessa nossa Secretaria, também está o Gabinete da 

Presidência da República.  Parabenizo a representante que está 

com a bandeira das Margaridas, porque é por aí que passa a 

nossa Secretaria, fazer com que o Presidente aceite audiência, 

que façamos interação com o GDF, a fim de que as manifestações 

sejam em ordem. 

 Queremos mostrar o quadro do que fazemos.  É um 

quadro muito amplo e as coisas são muito diversas. 

 São vinte temas de acompanhamento, fora os assuntos 

de oportunidades que acontecem. 

 Enfocando o Plano Nacional de Segurança Pública, em 

fevereiro deste ano, quando já havia o clamor da sociedade 

para ser feito algo em termos de Governo Federal, o Presidente 

da República determinou ao Gabinete Constitucional que 

secretariasse o estudo para um Plano Nacional Segurança 

Pública, que seria inicialmente composto pelo Gabinete 

Constitucional, pela Casa Civil da Presidência da República, 

pela Secretaria Geral da Presidência da República, pela 

Secretaria de Comunicação e Governo e pelo Ministério da 

Justiça, ou seja, os quatros órgãos essenciais da Presidência 
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mais o Ministério da Justiça. E aí nos lançamos a reuniões 

diárias, com todos os Ministérios, com a maioria dos setores, 

ouvimos vários Secretários de Segurança Estaduais, ouvimos 

Igrejas, ouvimos a CNBB, ouvimos Deputados, antes de 

formularmos uma proposta de plano.   

 Mais tarde, esse plano foi apresentado e discutido 

por outros setores e tivemos, nessa discussão com vários 

setores, a feliz idéia de convidar o Ministério da Previdência 

Social para apresentar considerações com relação à segurança 

pública.  Mais feliz ainda foi a coincidência quando o 

Ministério da Previdência indicou a Secretaria de Estado de 

Assistência Social como representante do Ministério nessa 

questão. 

 Tivemos plenamente a consciência de que tínhamos 

que atuar em dois campos independentes, mas que iam se 

integrar no futuro:  o campo da violência e o campo da 

criminalidade. 

 Ficou muito claro, também, que a violência teríamos 

que combater com as ações sociais e a criminalidade com a 

repressão. 

 Partindo daí, elaboramos um piloto.  O Presidente 

da República determinou as prioridades para este ano de 2000.  

As prioridades foram claras e seriam:  o Distrito Federal e o 

seu Entorno, como primeira prioridade; a Grande São Paulo, 

como a segunda; e a Grande Rio de Janeiro.  Eram três desafios 

completamente diferentes em termos de organização da 
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comunidade, de organização do Estado e de organização das 

cidades. 

 Lançamo-nos ao primeiro desafio, o Entorno do 

Distrito Federal.  E como pensamos em fazer isso?  Primeiro, 

tivemos que capacitar essas prefeituras - são vinte e duas 

prefeituras que compõem o Entorno - a receberem esse aporte de 

recursos que viriam como emergência e fazer com que eles 

conhecessem qual é o cardápio de programas que o Governo tem.  

Tudo isso dentro do princípio de que nada é para ser 

inventado, quer dizer, os programas estão aí e só temos que 

integrar esses programas. 

 O Plano foi lançado em abril para o Entorno.  

Semanalmente, durante dois meses, tínhamos uma reunião com 

todas as prefeituras e, onde estavam formados Conselhos 

Municipais, eles também eram chamados, e os Ministérios 

mostravam quais eram os programas de que dispunham. 

 Nessa ocasião, era assinado um protocolo de 

intenções, no qual os Ministérios se comprometiam a apoiar 

qualquer daqueles programas que os municípios reclamassem. 

 Durou dois meses. Além disso, foram feitos oito 

debates públicos de assuntos de interesses que as comunidades 

apresentaram e foram feitas as consultas do que interessava às 

comunidades ter de recurso e ter de ajuda do Governo Federal.  

Isso dentro de uma estratégia, porque o problema de segurança 

pública é um programa estadual e a consciência do Governo 

Federal é de que está entrando nisso como um parceiro, um 
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colaborador e que ele obrigatoriamente tem que sair dessa 

parceria e deixar que o Estado retome as ações num nível 

aceitável de controle. 

 Para a nossa sorte, no Entorno do Distrito Federal 

já havia uma lei, de 1998, que criava a RIDE – Região 

Integrada de Desenvolvimento do Entorno.  Essa lei estava no 

papel e conseguimos fazer com que ela fosse reativada.  A 

idéia é que, semana que vem, no dia 16 de agosto, o Governo 

Federal passe o controle de todas as ações sociais para esse 

Conselho, que será instaurado, Coaride, e iremos acompanhar de 

fora, apoiando a Coaride, sem atuar diretamente nesse apoio. 

 Essa também é a idéia de atuarmos em outros 

Conselhos. 

 Essa parte de integração social foi assim definida.  

Efetivamente, ao final desses dois meses, chamamos todas as 

prefeituras e começamos a assinar os convênios dos Ministérios 

com essas prefeituras. 

 Foi uma das dificuldades apresentadas pelo Dr. 

Gilson.  Onde não havia a Comissão, mostrou-se que era 

impossível o Ministério apoiar determinado município. 

 E vimos dificuldades burocráticas imensas. Tínhamos 

o problema da Lei Eleitoral, pois tínhamos o dia 30 de junho 

como data fatal de transferência de recursos.  Montamos uma 

oficina no Palácio do Planalto para apoiar todas as 

prefeituras a encaminhar seus projetos, e nos deparamos com 

uma burocracia incrível, que estamos trabalhamos nisso agora. 
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Para vocês terem uma idéia, para a instalação de uma quadra 

esportiva no município, são necessários dezenove documentos 

diferentes, com prazo de validade determinado, quer dizer, em 

um mês esses documentos deixam de ter validade.  Ultrapassado 

esse obstáculo  − e conseguiram passar com nosso auxílio e com 

o empenho pessoal do Presidente da República, dizendo que 

aquilo era prioridade do Presidente −, quando chegava no órgão 

que iria financiar isso, às vezes era a Caixa, às vezes era o 

Banco do Brasil, ainda havia mais cinco novos documentos. 

 Nós nos solidarizamos com os municípios realmente, 

porque é uma dificuldade imensa se conseguir algo. Temos 

consciência do porquê o Governo chegar ao final do ano e não 

conseguir gastar o dinheiro, porque as instruções são para 

dificultar.  Estamos aqui falando claramente das dificuldades 

que tivemos na integração das ações sociais. 

 Esse nosso Comitê é integrado por quinze 

Ministérios, e dos quinze Ministérios só conseguimos 

introduzir no Entorno onze Ministérios com programas.  Com 

todo esse esforço, quatro Ministérios não conseguiram inserir 

programas. 

 Esses programas estão aqui descritos.  Depois, no 

debate, se houver algum interesse específico, podemos abordar, 

mas passa por programas que são conhecidos por todos vocês, 

Agente Jovem, Erradicação do Trabalho Infantil, creches.  Foi 

realizado o primeiro encontro de Agentes Jovens.  Fizemos isso 

para quinhentos Agentes Jovens no Palácio do Planalto, 
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mostrando a integração disso tudo.  Temos também o Pronager, 

Comissões Municipais de Defesa Civil, que não estavam 

organizadas.  Tivemos que realmente organizar municípios que 

não estavam preparados para esse aporte de recursos. 

 Há vários programas, e não vou destacar nenhum 

muito especialmente, mas, por exemplo, tivemos que criar uma 

ferramenta, e essa ferramenta poderá ser útil aqui também aos 

Conselheiros, com parceria com o Serpro, para termos dados da 

região a fim de fazer a tomada de decisão. 

 Isso foi uma dificuldade que tivemos que 

ultrapassar durante todo esse processo. Não sei se está dando 

para todos verem as transparências, mas aqui é uma descrição 

muito sumária da ferramenta, como foi desenvolvida. 

 Temos no sistema de informações gerenciais, o “como 

estamos”, “quanto temos”, “como utilizamos” e “se estamos 

melhorando ou não”.  É para esse auxílio de informação, se 

estamos melhoramos ou não, é para o impacto dessas ações que 

pedimos sinceramente a colaboração de todos os Conselhos que 

estão aqui representados. 

 A partir desse ícone, partimos para “como estamos” 

em vários ícones, que vamos setorizando, e esses setores podem 

ser apresentados por tabelas ou mapas, nos quais temos dados 

que serão alimentados. 

 Esses dados, na maioria dos casos, são do IBGE, de 

1992, 1996, e são dados desatualizados, por isso fizemos um 

convênio com a Universidade Solidária de contratar serviços de 
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oito universidades do local, para atualizar esses dados de 

agosto até outubro.  Portanto, a ferramenta já existe.  Uma 

primeira apresentação de dados foi conseguida para ser feita a 

primeira tomada de decisão e agora estamos usando as 

universidades para nos apoiar e acrescentar dados.  Isso 

acontecerá antes do censo, porque o censo também vai nos 

ajudar com outros dados. 

 Esses mesmos dados também foram levantados com 

relação à segurança pública, que é o segundo passo de toda 

essa ação.  Temos, na transparência, homicídios, crimes, 

tabelas nesse sentido.  Tivemos também que estudar qual é a 

migração, porque é uma realidade diferente de outros 

municípios que vamos trabalhar.   

 Para vocês terem uma idéia, existe, por exemplo, 

Águas Lindas, um cidade que, há cinco anos, tinha cinco mil 

habitantes e, hoje, está com mais de cento e sessenta mil 

habitantes.  A cada dia chegam caminhões com migrantes, com 

famílias que estão sendo despejadas ali e que não querem 

ficar, porque não vieram para ali, vieram pensando em trabalho 

no Distrito Federal e não conseguem trabalho e vão para essas 

cidades como apoio.   

 Tivemos que fazer o estudo dessa migração para o 

Entorno, que está aí representada, para, de alguma forma, 

fazer a fixação dessas famílias na origem, porque não adianta 

nada nós trabalharmos aqui, pois cada vez chegarão mais 
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pessoas se começarmos a melhorar.  Será um ponto de atração e 

não um ponto de resolução do problema. 

 Temos alguns exemplos de dados levantados, como de 

leitos por mil habitantes.  Vê-se que o melhor dos municípios 

tinha quatro leitos por mil habitantes, ou seja, uma realidade 

muito cruel do que existe.  Estamos aqui somente mostrando 

como foi feito o trabalho. 

 Temos como exemplo também a questão do trabalho na 

região do Entorno, o Proger, como está distribuído, como foi 

de janeiro de 1995 a 2000, quanto foi aplicado na rede por 

Estado, por municípios.  Temos um quadro mostrando a situação, 

o IDH, o número de homicídios, e isso foi uma experiência que 

foi corrigida para São Paulo.  Vou explicar mais adiante. 

 Finalmente podemos observar a nossa realidade já 

partindo para São Paulo.  Nesse caso, vamos trabalhar com 

trinta e nove municípios na Grande São Paulo.  Na Grande São 

Paulo, há municípios que têm dez mil habitantes e municípios 

de dez milhões de habitantes.  Então, temos que trabalhar numa 

gama variada de atuação.  

 Descobrimos um erro nessa nossa primeira investida.  

Aquele índice de criminalidade − mostrar onde estão acontecendo 

os crimes −, não nos serve de indicador para combater a 

violência, porque o que tivemos que pesquisar em São Paulo, 

diante dos boletins de ocorrências, é onde mora quem foi 

praticar o crime.  Isso é algo que muda totalmente o enfoque 

de aplicação de recursos.  Essa área de onde mora quem pratica 
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os crimes é importante para a atuação de repressão, mas não 

para atuação de ações integradas sociais. 

 Esse foi o primeiro ensinamento que tivemos com o 

Entorno e é nesse sentido que estamos trabalhando com relação 

a São Paulo.   Em São Paulo, já estão definidas quatro regiões 

administrativas onde essa violência é maior e, dentro dos 

trinta e seis municípios do Entorno da Grande São Paulo, foram 

identificados dezessete municípios.  Nesses dezessete 

municípios, vamos atuar nos que estão lindeiros a essas quatro 

regiões administrativas de São Paulo, numa primeira 

aproximação de atuação integrada dessas ações sociais. 

 Para os próximos passos com relação ao Entorno, no 

mês de julho e nesta semana de agosto, estão acontecendo os 

programas sociais nos municípios do Entorno.  No dia 25 de 

agosto, será assinado o convênio, que é um pioneirismo também, 

entre o Governador do Distrito Federal e o Governador de 

Goiás, para que as polícias possam atuar uma no Estado da 

outra na hora em que houver a perseguição aos criminosos, 

porque são atuações administrativas diferentes.  Esse é um 

pioneirismo que pode dar certo em outros Estados da Federação.  

Neste caso, vamos atuar com a repressão. 

 Passaram-se dois meses de atuação de ações sociais.  

Erros que nós fizemos: o cidadão do Entorno não tem 

visibilidade de conversação social, porque o que fizemos foi o 

que o Governo faz normalmente.  Todos os Ministérios 

desembocaram com os seus programas e o cidadão não teve a 
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visibilidade que isso é um esforço conjunto de todo o Governo.  

Esse é um problema de comunicação do Governo, é todo um 

trabalho que tentaremos corrigir para São Paulo. 

Em São Paulo, estamos atuando em três níveis:  o 

nível Executivo Federal, em que estamos convocando todos esses 

quinze Ministérios a apresentarem os programas.  Estamos 

fazendo uma planilha, ou seja, para cada cidade, quais são os 

programas que já existem, qual é a prioridade que pode ser 

ainda dada pelos Ministérios para apoiar esses municípios. 

Estamos atuando, também, no nível Executivo 

estadual.  Estamos com as Secretarias fazendo um trabalho 

conjunto.  Já fomos a duas reuniões lá e a idéia é que elas se 

integrem também no nível estadual.  E estamos trazendo a 

sociedade civil, por meio da “Sou da Paz”, para que esse 

sentimento de que está havendo um esforço atinja o cidadão, 

não como uma propaganda oficial, que tem cara de chapa-branca, 

e, sim, por uma organização não-governamental, que tem acesso 

à mídia e que tem várias campanhas de sucesso nessa questão da 

violência.  Isso tornará visível esse esforço e mudará a 

atitude da sociedade em relação a esse determinismo de que as 

coisas não darão certo. 

 Devemos inverter um pouco as expectativas. 

Saliento um dos programas do Entorno que é 

importantíssimo:  todos os policiais que vão atuar no Entorno 

tiveram curso de direitos humanos, que é para a população 

voltar a dar bom-dia para o policial, porque, hoje em dia, a 
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população tem medo de falar com o policial.  Essa é uma 

realidade que temos.   É toda uma mudança de mentalidade da 

sociedade com relação à repressão e vice-versa, a mudança de 

posição da repressão com relação à sociedade. 

 O próximo passo da RIDE seria dar um auto-sustento 

econômico, pois vamos entrar talvez com o Sebrae, fazendo uma 

parceria com a área produtiva, e daí deixar que as coisas 

tenham vida própria.  Assim voltaremos ao nosso canto na 

Presidência. 

 Obrigado a todos pela atenção.  

 Há um bilhete, aqui, ainda.  Faltou citar o 

Judiciário, porque a parceria é muito recente. 

 Tivemos a sorte de contar com a Conselheira 

Eurídice na nossa equipe, há duas semanas, é muito recente, 

por isso que temos, agregando este Conselho, o Conanda e 

vários Conselhos para essa discussão, pois muitos Conselheiros 

lá estão, orientando-nos, porque realmente não conhecíamos 

nada desta área.  É a primeira vez que estou participando de 

uma reunião de um Conselho e me sinto muito gratificado pela 

atenção que os senhores nos deram. 

 Muito obrigado. 

 (Palmas.) 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Agradecemos ao 

nosso representante da Secretaria de Acompanhamento de Estudos 

Institucionais do Gabinete de Segurança Institucional da 
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Presidência da República, o Sr. José Alberto Cunha Couto pela 

sua exposição.  Em tempo, abriremos para as inscrições. 

 A Conselheira Tânia já estava inscrita.  O 

Conselheiro Marco Aurélio também.  Gostaria de consultar se 

alguns dos painelistas gostaria também de se inscrever logo 

após os Conselheiros. 

 Com a palavra, a Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Antes de falar sobre esse 

projeto apresentado, quero dizer que o que apresentamos aqui 

não é no sentido de inquirir, mas porque a nossa angústia 

quanto a essa integração é muito grande. Na verdade, temos que 

refletir que quando o Conselho é constituído por 

representantes da Saúde, da Educação, da Fazenda e do 

Trabalho, é exatamente pensando que o Conselheiro será a 

ponte, mas a nossa realidade com relação a Conselhos 

Municipais, Estaduais e da União, demonstra que isso não 

ocorre e não procede.  Por isso a nossa angústia, às vezes, de 

ter tantos questionamentos, e esses são os problemas primeiros 

que precisamos resolver.  O Conselho não tem a intenção de 

inquirir, pelo contrário.  Creio que teria que ter um momento 

também, nesta Mesa, em que perguntaríamos para os senhores o 

que querem saber de nós, Conselho Nacional de Assistência 

Social, porque, com certeza, as mesmas angústias devem pairar 

nos demais Conselhos nacionais. 
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 Com relação a esse programa, quero parabenizar o 

Governo e quero abordar apenas dois pontos fundamentais que 

julgo de suma importância.  É um primeiro ensaio verdadeiro de 

integração.  Ainda que para poucos locais, é o primeiro ensaio 

concreto e é carregado de algo fundamental, de vontade 

política, porque não adianta estar escrito no papel que tem 

que fazer intersetorialidade, que tem fazer integração.  Se 

não houver a vontade política para que isso ocorra, não 

acontece.  Então, é um mérito. 

 Acredito que todos nós que nos interessamos pela 

integração e pela intersetorialidade vamos estar de olhos 

atentos a toda essa experiência.  Devemos buscar os erros e os 

acertos no sentido de que isso possa servir de exemplo para 

nós também aqui, para esse futuro fórum que provavelmente 

criaremos. 

 Outro aspecto que me deixou feliz quando o ouvi − e 

é necessário que a Casa Civil verifique, a Presidência da 

República verifique −, foi quando se referiu a como é a 

burocracia em relação aos municípios e Estados.  Parece que as 

relações são  - às vezes a minha forma é enfática de falar – 

de alguém que não sabe nada; tenho que pegar todos os pontos e 

amarrar bem, porque tenho que controlar daqui e dali. O 

processo de descentralização está na Constituição, mas está 

embutida nessa burocracia uma centralização fora do comum. 
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 Se a Presidência da República nos ajudar − porque 

falta vontade política − poderemos resolver esse problema de 

ter dezenove documentos para fazer um convênio. 

 Temos que entender que o importante é o combate à 

violência, é o fim da questão. E aí tirar os obstáculos.  

Tendo vontade política, com certeza, vai-se ter sucesso. 

 Como sugestão, queria propor a vocês que estão 

nesse Comitê que olhassem as fronteiras brasileiras.  É por aí 

que começa a violência.  Poder-se-ia amadurecer algo 

específico – você conhece muito bem, Ivanildo – para 

municípios fronteiriços.  Se não for para Estados, para 

Entorno de municípios de fronteira com países de onde vem a 

droga, de onde vem a arma, de onde vem tudo aquilo que gera a 

violência, além dos problemas sociais que o nosso País vive. 

 

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

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Na verdade, nobre Dr. 

José Alberto, era uma preocupação minha e da Conselheira 

Valdete − mas a Conselheira Tânia Garib, talvez pela própria 

origem, já a externou −, nos referirmos à área de fronteira.  

Gostaria de saber se não teria no programa uma vertente, uma 

característica específica para a área de fronteira, pois na 

avaliação das pessoas que são do Mato do Grosso do Sul e vivem 
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no Mato do Grosso do Sul, como nos outros Estados também que 

fazem fronteira, esse seria o grande problema que temos hoje 

no Estado.  Quem faz o tráfico não é quem mora lá.  A mula, 

que é quem carrega, não mora lá.  Na verdade, só somos o 

caminho do tráfico, mas a violência e toda a marginalidade 

ficam lá. 

 A outra pergunta que teria a V.Sa.:  os programas 

contidos nesse Comitê não estão, à luz da legislação 

eleitoral, com prazo em 30 de junho? 

 

 JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO -  Os programas estão, 

realmente, mas estão com o parecer da AGU, dizendo que, por 

ser um programa de emergência, onde o comitê pode aplicar 

recursos nas prioridades determinadas, poderão ser feitas 

exceções.  Quando estivermos atuando em São Paulo também 

estará aberta a exceção. No Rio de Janeiro, certamente, será 

depois das eleições, então já não haverá necessidade. Foi 

aberta uma exceção, com um parecer da AGU, tendo em vista que 

é um programa de emergência que está sendo implantado. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concedo a 

palavra ao Conselheiro Paulo Coury. 

 



 197 de 235 

 PAULO BIANCARDI COURY -  Não gostaria de me atrever 

a responder perguntas feitas no plenário, mas, no Rio de 

Janeiro, não chamamos de mula, chamamos de avião. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  É porque lá vocês são um 

avião.  Nós somos mulas mesmo. (Risos) 

 

 PAULO BIANCARDI COURY -  E vou explicar aqui a 

mudança da abordagem, porque o Dr. Couto observou muito bem.  

Não é onde o crime acontece, é onde mora o criminoso.  Se não 

tiver a pista de aterrissagem do avião, ele pousará em outra 

banda. 

 Na realidade, a violência começa no local onde mora 

a pessoa violenta, porque o local é violento e ele vai se 

vingar em outro lugar. 

 Estou trabalhando num programa atualmente chamado 

Comunidade Ativa, que pressupõe uma mobilização das 

comunidades, na capacitação das comunidades para elencarem 

suas necessidades que darão suporte ao desenvolvimento local 

integrado e sustentável.  Parece-me que o programa da 

violência está também nesta linha de trabalhar a partir da 

localidade.  É exatamente este o ponto de sucesso desse 

programa:  começar a trabalhar as populações nos seus locais 

de moradia, porque falamos muito em dormitório, eles vão 

dormir lá, mas vão fazer violência em outro lugar.  No 

entanto, se eles acordarem em um lugar onde possam trabalhar, 
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onde possam considerar como sua casa...  Porque, na realidade, 

a intenção dos migrantes não é morar, é ganhar o dinheiro e 

voltar para o lugar de origem.  Devemos mudar o foco. 

 Gostaria de parabenizá-lo pelo programa.  É 

possível, não sei se a Comunidade Ativa também está 

trabalhando junto, trocarmos experiências.  Estamos 

trabalhando em todo o Brasil. Já fecharam em cinco municípios 

por Estado, são cento e cinqüenta localidades e vamos iniciar 

a fase de ampliação agora. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheira 

Fátima com a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Em algumas das questões 

já fui contemplada com as respostas.  Mas gostaria de dizer 

que penso que este programa deve ter, apesar de ser um 

programa de segurança, como base a defesa, não o ataque, 

porque violência gera violência.  Devemos estar capacitando as 

pessoas para verem formas de se defenderem ou de resolverem 

seus problemas sociais, porque muito da violência que está 

existindo é por conta das questões sociais.  Não há quem diga 

o contrário.  Por mais que se diga que as questões sociais por 

si só não trazem a violência, elas geram ou facilitam a 

violência. 

 É uma questão extremamente importante.  Pelo menos 

para mim, foi a primeira vez que tomei contato mais 
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informativo, mais geral sobre o programa e gostaria que, se 

houvesse algo escrito, o senhor encaminhasse, por intermédio 

da Eurídice, para lermos e podermos fazer propostas, dando 

idéias.  Já que é um programa novo, é melhor que comecemos 

pelo início, antes que ele se firme mais e percamos a 

possibilidade de, como Conselho e como cidadão, estar 

contribuindo para ele. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concedo a 

palavra à Conselheira Dora Sílvia Cunha Bueno. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Queria apenas solicitar 

mais esclarecimentos sobre a atuação e sobre o programa que 

está sendo planejado para São Paulo, mas como talvez não haja 

interesse para todos aqui, como represento uma entidade de São 

Paulo e que tem filiais também no Estado, gostaria, se pudesse 

depois, que fosse encaminhado aquilo que está sendo pensado e 

elaborado para São Paulo, porque quem sabe uma das nossas 

entidades poderia, eventualmente, colaborar. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Ao concluir esse 

bloco de perguntas, encerramos as discussões.  Passo a palavra 

para o Dr. José Alberto Cunha Couto. 

 

 JOSÉ ALBERTO CUNHA COUTO -  Obrigado pela 

oportunidade de estender um pouco mais a nossa apresentação.  
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A Conselheira Tânia nos questionou e fez várias sugestões, mas 

o mais difícil de responder é o que queremos do Conselho, 

porque realmente queremos tudo.  Queremos que sejam parceiros, 

que dêem idéias, que critiquem.  Cada um dos senhores é 

representante de setores que sentem na ponta da linha as ações 

ou a inação.  Então, que nos alertem, nos dêem o sinal 

amarelo, o sinal vermelho, digam que não está chegando aqui o 

impacto, que o impacto está sendo negativo ou não há nenhum 

impacto.  Essa é uma orientação para reorientarmos recursos, e 

ver como vamos conseguir resolver o problema. 

 É a primeira vez que estamos tentando fazer uma 

integração na prática e isso só decorre de uma vontade 

política. 

 A nossa Secretária de Estado falou que as ações 

sociais são transversas em todas as políticas.  Isso é uma 

realidade.  Mas não é bem assim que é entendido.  Estamos 

mostrando, na prática, esse nosso pensamento.  Essa que é a 

nossa vontade. 

 Burocracia dos municípios.  Desejo fazer uma defesa 

em prol dos Ministérios, porque constatamos que não é culpa 

deles.  São Instruções Normativas do Tesouro que obrigam os 

Ministérios a terem toda essa burocracia.  Estamos trabalhando 

justamente com a área de desburocratização, em uma área 

difícil de ter mudanças, a área da Fazenda. A área econômica é 

muito ciosa de passos certos, mas temos a Dra. Eurídice como 

nossa ponta-de-lança nessa missão.  Já há um membro no nosso 
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comitê do Ministério da Fazenda, que é do Tesouro, que se 

comprometeu a reestudar o assunto.  Há esperança que alguma 

coisa mude.  Como está é impossível continuar, pois a 

burocracia é demasiada.  Há um excesso de buscar a culpa de 

quem está usando os recursos.  Quando não é isso.  Se o 

resultado dos recursos não foi bom, depois fazemos o caminho 

inverso. 

 É uma mentalidade que devemos mudar, uma cultura 

nova e tudo isso está dentro do contexto de mudança. 

 Com relação a fronteiras.  O plano é traduzido em 

ações.  Ele engloba seis compromissos traduzidos em cento e 

vinte e quatro ações.  O primeiro compromisso deles é a 

questão das fronteiras.  Ou seja, o combate ao narcotráfico e 

ao crime organizado.  Realmente iremos ter ações integradas e 

estamos começando, fazendo com que haja operações conjuntas da 

Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal, que, por 

incrível que pareça, nunca atuaram em conjunto, sempre atuaram 

separadamente. 

 São realidades de um Brasil que está mudando, é 

isso que gostaríamos de demonstrar. 

 A partir daí, então, iremos fazer a integração das 

Forças Armadas, que têm a determinação do Presidente de apoiar 

a Polícia Federal nas fronteiras e, aí, por prioridade, onde a 

situação é mais crítica.  Já temos claro esse diagnóstico, 

vamos fazer operações inteiras por setores da fronteira, 

Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. 
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 Sobre a prevenção, a idéia é que todas essas 

operações sejam antecedidas com essa integração de ações 

sociais.  O que modelo que temos na cabeça é esse:  primeiro 

ações sociais para depois entrarem com as áreas de repressão. 

 Na fronteira, trata-se muito a questão do 

narcotráfico.  No nosso Gabinete, temos a Secretaria Nacional 

Antidrogas para desenvolver projetos específicos para essas 

regiões. 

 Vamos ter, muito proximamente, a execução do Plan-

Colômbia, na Colômbia.  Os Estados Unidos entrarão lá com um 

aparato muito forte.  Certamente haverá imigração de 

traficante para o Brasil e, por isso, teremos que fechar 

nossas fronteiras prioritariamente nesses locais. 

 É todo um quadro que está sendo pensado no plano. 

 Se me permitem, vou falar dos seis compromissos 

para que tenham idéia das ações decorrentes deles. Depois a 

Dra. Eurídice fará chegar a cada um dos senhores o plano 

completo. 

 O primeiro compromisso é o combate ao narcotráfico 

e ao crime organizado; o segundo é o desarmamento e o controle 

de armas; o terceiro é a repressão ao roubo de cargas e 

melhoria da segurança nas estradas; o quarto é a implantação 

do subsistema de inteligência de Segurança Pública.  Esse 

também é um aspecto interessante, porque sem a informação não 

resolvemos nada, quer dizer, nesse subsistema não é o nível 

estratégico que trabalha a ABIN, ela trabalha com inteligência 
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para o Presidente da República.   Esse é um subsistema no 

nível mais baixo, no nível operacional, quase tático, que fará 

a integração de todos os dados que existem hoje dissociados 

das Polícias e das Forças Armadas.  Com esse enfoque de 

segurança pública faremos com que os dados sejam convergentes 

para alguma decisão. 

 O quinto compromisso é a Ampliação do Programa de 

Proteção à Testemunha e à vítima do crime. 

 O sexto compromisso é mídia, violência e 

regulamentação. 

 Esses são os seis compromissos e todos serão 

desdobrados em várias ações internamente. 

 Obrigado pela Comunidade Ativa, já era uma parceria 

que pretendíamos trazer.  No Entorno chegamos a trabalhar com 

ela, mas é um parceiro que devemos trazer para o Comitê de 

Integração. 

 A Conselheira Fátima fala em capacitar as pessoas 

para resolverem os seus problemas sociais, e o envio do 

documento é um compromisso nosso.  Deve-se cobrar da Dra. 

Eurídice.  Se não chegar a culpa é dela, porque ela está com 

toda determinação para fazer com que aconteça. 

 Conselheira Dora, se a senhora reside em Brasília, 

estaremos à disposição para conversar na Secretaria.  Se 

estiver em São Paulo, estaremos lá também.  Como queira, 

estaremos abertos a dialogar. 
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 Apesar de o nome da Secretaria ser muito grande, 

são vários desdobramentos.  A sala é muito simples.  São 

quatorze pessoas trabalhando numa mesma sala.  A nossa idéia, 

ao contrário do que era o Conselho de Segurança Nacional, é 

ter uma estrutura muito leve e o nosso trabalho é, justamente, 

o de articulação, ou seja, dependendo do assunto, trazer os 

Ministérios que têm a ver com aquele assunto para trabalharem 

junto e chegarem à solução daquele problema. 

 Essa é a proposta de articulação dessa Secretaria. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Entendo que 

todos os Conselheiros esgotaram a discussão e gostaria de 

agradecer aos painelistas, repetindo o nome dos mesmos:  ao 

Conselho Nacional de Assistência Social, que fomos nós, 

anfitriões; ao Conselho Nacional de Saúde, à Dra. Benedita 

Mendes dos Santos e à Dra. Darcy Reis de Oliveira;  ao 

Conselho Nacional de Educação, ao Professor Panisset; ao 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(Codefat), ao Gilson Dayrell; à Secretaria de Acompanhamento 

de Estudos Institucionais do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, ao Dr. José Alberto 

Cunha Couto. 

 Gostaria de agradecer, em nome do Conselho Nacional 

de Assistência Social, a presença de todos e solicitar que as 

Conselheiras Eurídice e Dora Cunha Bueno acompanhem os 

painelistas até o elevador. 
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 (Palmas.) 

 Dando continuidade à reunião, solicitamos à 

Conselheira Valdete que faça os informes sobre a Comissão de 

Política. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Indago, Sr. 

Presidente, sobre a existência de quorum, pois temos 

deliberações. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito)-  Sim, temos 

exatamente nove Conselheiros com a Conselheira Dora.  Temos 

quorum. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Na realidade, estou 

substituindo a Conselheira Lea, que coordenou a Comissão de 

Política, ontem, pela ausência da Conselheira Tânia, que é a 

Coordenadora dessa Comissão. Entregamos um resumo, a memória 

da reunião, e vou me basear nisso.  Entregamos um outro 

documento, que é a Proposta de Capacitação, que faz parte 

dessa discussão. 

 Os temas comuns às comissões temáticas do CNAS que 

elencamos e que, na realidade, já foram tratados, são quatro:  

Lei de Responsabilidade Fiscal; Fundo de Combate à Pobreza; 

PPA/LDO/Orçamento; e o PETI/BPC.  São esses assuntos que a 

Comissão elegeu como prioridades.  Com uma observação, a 

Comissão de Política propõe a substituição da redação do item 
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10, que aparece lá como: “Questão dos Conselhos Municipais”.  

A nossa sugestão é que passe a figurar: “Avaliação da Atuação 

dos Conselhos Municipais”. 

 O segundo item é a contribuição dos Conselhos sobre 

o manual do CNAS para ser encaminhado à Comissão de Normas. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheira, 

desculpe-me, esses temas gerais tratamos de manhã e, por isso, 

poderíamos ir para os específicos, diretamente. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Pode ser. 

 Tem uma observação. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Só uma 

observação com referência ao item 4, que foi: Monitoramento e 

Acompanhamento da Comissão Organizadora da III Conferência. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Como disse o 

Conselheiro, no item 4, fizemos uma observação que trata da 

III Conferência, ou seja:  Monitoramento e Acompanhamento da 

Comissão Organizadora da III Conferência Nacional de 

Assistência Social.   

A Comissão de Política propõe, ainda, que a agenda 

do CNAS seja avaliada a cada seis meses.  Julgamos importante 

essa avaliação, a fim de que possamos acrescentar ou 

aprofundar os assuntos que foram aqui levantados. 
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 Dentro dos temas específicos temos: Benefício de 

Prestação Continuada.  Sobre esse assunto a Comissão propõe ao 

Colegiado que solicite à SEAS e que agende uma reunião do 

Grupo de Trabalho de Revisão.  Iríamos aproveitar a presença 

da Secretária para tratar desse assunto, mas como ela não 

ficou até o final, Conselheiro Brito, não sei se devemos 

continuar esse assunto ou se encaminhamos a solicitação à 

SEAS.  Enfim devemos discutir esse ponto. 

 Com relação ao item 7, a Capacitação Regional de 

Conselheiros, a Comissão tem uma proposta de adequação dos 

temas e uma pequena sugestão: propor trabalhos de grupos.  

Poderíamos dar uma olhada rápida nessa programação.  A 

programação para a capacitação piloto − se a Conselheira Tânia 

quiser complementar poderá fazê-lo −, que acontecerá em 

Fortaleza, está preparada assim:  Abertura - A Importância da 

Capacitação na Gestão da Política Nacional de Assistência 

Social, com a presença do Vice-Presidente e da Secretária 

Wanda Engel; às 9h30min - Política de Assistência Social, 

CNAS, Competência dos Conselhos, Perfil dos Conselheiros, os 

Papéis Fundamentais, Funcionamento do CNAS, Informações que 

devem instrumentalizar a formação dos Conselheiros.  Os 

expositores serão a Conselheira Tânia Garib e o Conselheiro 

Antônio Luiz Brito. 

 Pela manhã, seguindo essa Mesa: Linha Programática 

versus Planos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência 

Social e também sobre a Política Nacional.  A Secretaria 
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Nacional seria a responsável por esse tema, ainda não temos os 

nomes, mas, com certeza, a SEAS indicará as pessoas. 

Após esses dois temas, tirando a abertura, faremos 

o debate. 

 Gostaria de acrescentar que o Conselheiro Eduardo 

Barbosa participou e deixou sugestão, a qual foi incorporada. 

 Estamos propondo um grupo de trabalho para discutir 

o estágio de implementação da Política Nacional, desafios e 

soluções, abordando esses itens levantados aqui. 

 No período da tarde, teríamos a plenária de 

socialização dos trabalhos de grupo.  Teremos que ver o número 

de Conselheiros que estarão presentes para o trabalho ser 

dividido.  Encerraremos o dia com esses trabalhos. 

No dia seguinte, abriríamos com uma Mesa sobre 

Legislação, Norma e Procedimentos para Concessão de Atestados 

e Registros de Certificados de Fins Filantrópicos; a 

Importância do Acompanhamento da Rede de Serviço Local e o 

Poder do Conselheiro no Controle Social, que será feito pelo 

Conselheiro Paulo Coury.  Logo a seguir, a Mesa de 

Financiamento da Assistência Social; Plano de Assistência 

Social; Orçamento; Agenda Social; Desafios e Soluções, que 

será feito pelo representante da SEAS, César Giraldes e pela 

Conselheira Maria de Fátima Ferreira, representando a Comissão 

de Financiamento.   Em seguida, um debate sobre os dois temas 

e encerraremos os trabalhos da manhã. 
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 No período da tarde, teremos trabalho em grupo para 

que os Conselhos Estaduais possam estar falando das suas 

experiências e limites de sua atuação.  Finalizando, eles irão 

propor uma agenda comum dos Conselhos de Assistência Social 

Estadual e Nacional. 

 Por fim, a plenária de socialização dos trabalhos 

de grupo e apresentação das agendas dos Conselhos. 

 Essa seria a proposta de programação para o 

Encontro Regional de Fortaleza. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Gostaria somente 

de apresentar logo essa pauta, a fim de que fosse discutida, 

pois aí fecharíamos essa parte. Sobre os outros itens você 

falaria a seguir. 

 Inscreveram-se os Conselheiros Marco Aurélio e a 

Conselheira Dora Cunha Bueno. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Gostaria de ouvir a 

Conselheira Tânia sobre isso primeiro, para depois eu fazer 

minha explanação. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Essa proposta traz uma dinâmica 

maior na medida em que permite dois grupos de trabalho.  Já 

havíamos discutido isso pela manhã.  A nossa preocupação com a 

proposta original é o espaço físico.  São duzentas e cinqüenta 

pessoas aproximadamente, mas a reunião  se tornará mais 
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dinâmica, os Conselheiros poderão falar muito mais do que 

naquela proposta anterior e nenhum conteúdo fica prejudicado.  

Dessa forma, não tenho nada a opor à proposta apresentada. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheiro 

Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO  -  Conselheiras Tânia e 

Valdete, quando decidimos que iríamos fazer capacitação 

regional, qual era a nossa visão inicial?  Era mostramos aos 

Conselheiros Estaduais e Municipais... 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Apresentarmos aos Conselheiros 

Estaduais e Municipais toda a legislação existente; 

discutirmos com eles a conduta de um Conselheiro e o seu 

papel.  Era essa a proposta e continua sendo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Também gostaria de 

falar. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Vou tentar responder à 

indagação do Conselheiro Marco Aurélio. 

 Entendo que é nessa linha que apresenta a 

Conselheira Tânia, mas gostaria de acrescentar que o CNAS deve 

ter claro que a capacitação que se propõe a fazer é diferente 

de uma capacitação que está sendo realizada pelo órgão gestor, 
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a qual tem todo um programa de capacitação, uma Diretoria de 

Capacitação, enfim, está investindo no que lhe compete, na 

capacitação.  Esta também é complementada pelos Conselhos 

Estaduais, pelos órgãos gestores estaduais, pelos Conselhos 

Municipais.  Há uma complementariedade na capacitação, que 

deve ser permanente. 

 Acredito que a programação aqui apresentada vem 

mostrar questões importantes referentes ao Conselho Nacional, 

ao seu funcionamento, as suas deliberações, aquilo que é mais 

necessário e mais prático.  Quando se fala em legislação, 

norma e financiamento, vemos o maior número de indagações por 

parte dos Conselheiros.  Penso que esses assuntos estão 

pautados aqui. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  V.Sa. está me 

esclarecendo.  Era isso que eu gostaria de saber.  Vamos fazer 

uma capacitação para as pessoas irem fazer discurso ou  vamos 

ter troca e intercâmbio de informações?  Se for para fazer 

discurso, vou sugerir que nomes sejam trocados. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Acho que não é 

discurso que iremos fazer. 

 No meu entendimento, discutimos isso bastante na 

Comissão ontem e acertamos hoje, passando para grupo de 

trabalho.  Estamos propondo que o estágio da implementação da 

Política Nacional seja discutido em grupo, porque a 
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implementação da Política Nacional não cabe somente ao CNAS, 

cabe também aos Conselhos Estaduais e aos Conselhos 

Municipais, quer dizer, cabe a todo um conjunto que compõe o 

sistema descentralizado e participativo da assistência social. 

 Na realidade, penso que esse item deve estar 

presente em todas as capacitações.  A proposta é que seja uma 

experiência piloto, até para depois esse grupo avaliar e a 

Plenária do CNAS, conseqüentemente, concluir que outros 

assuntos são importantes. 

 O mais importante nesse encontro é a construção de 

uma agenda básica. Por exemplo, que assuntos os Conselhos irão 

estar investindo em conjunto para ser tratado.  Penso que esse 

é um ponto bastante interessante.  É o fato de termos essa 

troca de experiência, termos a sintonia, enfim, vamos ver 

quais as dificuldades dos Conselhos e como estão entendendo a 

implementação da política.  Assim como a expectativa deles 

também é saber o que é este Conselho, ou melhor, saber todos 

sabem, mas saber como o Conselho está levando suas 

competências, as demandas que chegam a este Conselho e, mais, 

como é que este Conselho está vendo a implementação da 

Política Nacional de Assistência Social, porque ele faz parte 

desse sistema. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheira Dora 

Cunha Bueno com a palavra. 
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 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Gostaria de sugerir ao 

Conselheiro Paulo Coury, que falará sobre legislação e norma, 

que já levasse as cópias da resolução que foi votada hoje, em 

relação ao Decreto nº 2.536 e ao Decreto nº 3.504, a placa e 

também, se fosse possível, o modelo, o que seria ótimo.  

Pediria que também levasse os modelos que irão ser elaborados 

para os pedidos de certificado e renovação do certificado. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheira 

Fátima com a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Gostaria de dizer que, 

realmente, temos de resgatar alguns pontos e o Marco Aurélio 

tem razão. 

 Faz dois anos que existe uma Comissão de 

Capacitação, aliás, ainda durante a Presidência do Conselheiro 

Gilson, ele está bem lembrado, foi criada essa Comissão de 

Capacitação, até por solicitação minha, para organizarmos uma 

capacitação que respondesse aos anseios dos Conselhos 

Estaduais, porque os próprios Conselhos Estaduais fizeram uma 

avaliação da Série Diálogo e viram que, apesar de responder a 

questões que vivem no dia-a-dia, havia questões muito gerais e 

amplas e que respondiam mais as questões dos órgãos gestores.  

Discutimos isso, inclusive, no CNAS.  Portanto, o Conselheiro 

Gilson era Presidente e deve estar bem lembrado. 
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 Era necessário e importante que fizéssemos 

discussões que nos levassem às posições do CNAS.  Ele está 

precisando mostrar a cara. 

 Depois, essa Comissão continuou, aliás, com as 

mesmas pessoas: eu, a Tânia e a Rosângela.  Fomos ao Rio de 

Janeiro. Depois eu, particularmente, participei das cinco 

reuniões regionais de capacitação que a SEAS fez.  Participei, 

representando o Conselho Nacional de Assistência Social – 

gostaria que o Marco Aurélio ouvisse –, de quatro das cinco 

capacitações que fizeram e, em todas elas, discutimos com os 

Conselhos Estaduais essa questão do Conselho Nacional estar 

fazendo uma capacitação, aproximando e trocando experiências.  

Esse é o sentido que deve ter.  E aproximar não é só chegarmos 

lá e falar.  Aproximar é ouvir também. 

 Por isso entendi que estava dentro do espírito 

anterior.  Até falei para a Tânia, quando discutíamos essas 

questões, que estávamos nos aproximando dos Conselhos, vendo o 

que eles sentiam, quais eram as dificuldades da Política 

Nacional, da NOB, da própria capacitação, de como capacitarem 

melhor os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais. 

 Então, esse é um ponto em que já estamos atrasados, 

pois temos feito essa discussão há tanto tempo e nunca fizemos 

nada de concreto.  Tínhamos pensado em fazer, não é Tânia?, 

mas ocorreram as eleições do CNAS.  Depois pensamos em fazer 

este ano, mas temos as eleições municipais que vão abranger 

muitas pessoas.  Por isso, haverá um piloto. 
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 Depois que votarmos, é bom o GT de Capacitação 

sentar e voltar a discutir, e agora conta com a participação 

da Conselheira Cida, que deve participar ativamente, quando o 

grupo for retomado. 

 Não tem por que se preocupar, porque está dentro de 

uma capacitação que a Valdete já falou e concordo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheiro 

Marco Aurélio com a palavra. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Você falou cinco minutos 

o óbvio.  O que todo mundo acha.  Ninguém falou o contrário.  

Então vou ser mais claro na minha pergunta.  V.Sa. está no 

painel com o César, que é do Fundo, na Capacitação.  Não é 

para o César chegar lá e falar uma coisa do Fundo e V.Sa. 

ficar fazendo discurso em relação à outra.  É só isso.  Só 

quis me prevenir contra isso e saber qual era o espírito da 

Conselheira Valdete e da Conselheira Tânia.  V.Sa. gastou 

cinco minutos nossos dizendo o óbvio.  Só tive essa 

preocupação.  Mesmo porque, no documento anterior que tinha em 

mãos, quem estava aqui era o Conselheiro Gilson e agora está 

V.Sa.  Não queria ter levantado isso neste momento. 

 Mas é só isso.  É só uma preocupação, porque, para 

mim, a capacitação é uma coisa na qual teremos aquilo o que 

V.Sa. falou, ou seja, o relacionamento etc.  Porém, não 

gostaria de ver ninguém do Conselho Nacional junto com o 
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Diretor do Fundo batendo boca numa capacitação.  A minha 

preocupação é só essa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  É uma preocupação 

absurda. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Então retiro minha 

preocupação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  É muito absurda.  Agora 

quero levantar a questão com o Gilson, porque foi uma 

discussão ocorrida na Comissão de Financiamento.  A Comissão 

de Financiamento, por unanimidade, concordou que eu deveria 

ir.  É pena que a Comissão não esteja completa, inclusive, até 

os dois convidados, o do MPO e o da SEAS, participaram da 

discussão e concordaram que eu deveria ir.  Nada contra o 

Gilson, mas pelo fato de eu estar há dois anos na Comissão.  

Era um projeto piloto que não tinha por que eu não ir para, 

inclusive, dar uma contribuição maior ao grupo de capacitação. 

 Agora, me chamar de louca..., pensando que irei 

chegar lá e discutir.  Quero saber onde fiz isso, quando fiz.  

Há seis anos que estou nisso.  Quero esclarecimentos.  Chamar-

me de louca, de descabida, sem ter provas.  Quero saber onde 

foi, em que Conselho, em que oportunidade.  Já participei de 

duas conferências, quando dei uma de louca e criei problemas 
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para o CNAS?  Se houver algo em relação a isso me retiro 

inclusive do CNAS. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Não é essa a questão e acho que 

não foi essa a intenção. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Gostaria de 

passar a palavra para o Conselheiro Humberto que já a havia 

pedido, e depois a senhora conclui. 

 

 HUMBERTO ARAÚJO -  Sr. Presidente, fui citado pela 

Conselheira Fátima e gostaria apenas de dar o testemunho do 

que ocorreu na Comissão de Financiamento. 

 Recebemos, realmente, um documento onde constava o 

nome do Conselheiro Gilson como representante da Comissão de 

Financiamento.  A Comissão, por unanimidade, como a 

Conselheira Fátima disse, como não tinha sido consultada 

antes, julgou-se no direito de dar o nome que queria que fosse 

eleito pela Comissão, sem nenhum demérito, sem nenhuma 

restrição ao nome ilustre do nosso eterno Presidente - até o 

nosso Presidente o trata assim -, o Conselheiro Gilson. 

 De forma que devemos deixar bem claro isso, 

entendendo que a Conselheira Fátima tinha, perfeitamente, 

condições. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO-  Tinha não, ela tem 

condições, pelo amor de Deus! 

 

 HUMBERTO ARAÚJO -  Tinha condições de ser a 

representante da Comissão de Financiamento.  

 Esse é o testemunho. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Antes de passar 

para Conselheira Tânia, gostaria de puxar um pouco para mim 

essa situação, Conselheira Fátima, a qual gostaria que me 

ouvisse... retirou-se. 

 Qual é a nossa preocupação?  Geralmente, quando são 

feitas as composições de pauta são propostos nomes de 

representantes e Conselheiros, assim como fizemos, ontem, com 

referência ao grupo de trabalho sobre o decreto de eleição. 

 Não foi fechado, anteriormente, nenhum nome de 

Conselheiro.  Era o Conselheiro Paulo Coury, o Antônio Brito e 

a Comissão de Políticas modificou o nome de Antônio Brito, 

substituindo pelo nome da Tânia e a de Normas manteve o nome 

do Conselheiro Paulo Coury. 

 Somente para deixar claro, a fim de que não haja 

dúvidas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Gostaria de fazer uma 

proposta.  Das próximas vezes deixasse em branco, porque 

realmente cria um constrangimento. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) – Faremos isso, 

Conselheira Fátima. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Essa data já mudou há tanto 

tempo, já faz quase um ano que estamos preparando essa 

capacitação.  Em princípio, para fazer essa capacitação, seria 

a Rosângela, a Fátima e eu.  Esse era o Grupo de Trabalho.  Já 

mudou Conselheiro e essa capacitação não sai. 

 Colocou-se o nome do Gilson quando a Fátima estava 

nos Estados Unidos e não sabia quando voltaria, não foi isso, 

Brito?  E, na medida em que a Comissão de Financiamento 

decidiu por essa questão, se há necessidade de uma orientação, 

de algum encaminhamento, é digno que façamos os 

encaminhamentos.  Agora, o que temos de entender é que não 

iremos lá fazer um debate.  O debate não é para questionamento 

do papel dos apresentadores, mas sim debates das questões 

importantes que um Conselheiro deve saber para se capacitar e, 

fundamentalmente, nesse tema de financiamento, qual o papel 

que o Conselheiro terá num Conselho Municipal e no Estadual e 

qual o papel que um Gestor ou um Coordenador do Fundo tem 

nesse aspecto. 

 Penso que da forma que está aqui ficou claro.  Não 

acredito que teremos polêmica nesse sentido que você está 

pensando, Marco Aurélio. 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Encerrada a 

discussão com referência à proposta.  Encaminho à votação. 

  Os Srs. Conselheiros que concordam com a proposta 

permaneçam sentados. (Pausa.) 

 Aprovada a proposta. 

 Conselheira Valdete, continuação da pauta da 

Comissão de Políticas. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Temos mais dois itens.  

Foram remetidas, a esta Comissão, as duas cartas dos Fóruns 

Estadual e Municipal de Gestores de Assistência Social.  

 A Comissão de Política avaliou o item 7 da Carta do 

Fonseas e sugere que o assunto seja remetido ao GT de 

Benefício de Prestação Continuada.  Este assunto, quem não se 

lembra da carta, é o ponto relativo ao aumento do prazo para o 

encerramento da revisão da avaliação do Benefício de Prestação 

Continuada. 

 Quanto ao outro ponto, a Carta do Fongemas, a 

Comissão decidiu aguardar o pronunciamento da Consultoria 

Jurídica do MPAS para deliberar sobre o assunto. 

 A outra proposta é objeto de análise da Comissão de 

Normas do CNAS. 

 Procuramos identificar, nas cartas, os assuntos que 

poderiam ser objeto de trabalho aqui do CNAS, porque elas se 

referem a vários pontos.  Alguns deles dizem respeito ao CNAS, 

outros ao SEAS e outros aos próprios gestores. 
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 Quanto à proposta orçamentária, não precisa nem 

levantar essa questão, porque esta não é uma Comissão 

específica de financiamento. Procuramos entendê-la para 

contribuir no debate da plenária. 

 Esses foram os assuntos tratados na Comissão de 

Política.  Se algum componente da Comissão tiver algo a 

acrescentar, sinta-se à vontade. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concluindo a 

apresentação da Comissão de Políticas, passo a palavra ao 

Presidente Marco Aurélio para a conclusão da reunião. 

 

 (Inaudível. Intervenção feita fora do microfone)  

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS -  Perguntei ao 

Conselheiro Brito a respeito desse assuntos e ele me explicou 

que foi feito pela manhã, por isso não me referi a ele. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Inclusive você 

sugeriu a mudança dos nomes.  Tínhamos três nomes.  Não foi 

sugerido que em vez das entidades fosse aposto o nome dos 

Conselheiros? 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS-  Conselheiro, permita-

me, esse grupo é o que trata do Benefício de Prestação 
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Continuada.  Está certo, ficaram três nomes, mas aí tem uma 

sugestão, deixe-me pegar o relatório. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Quais são os três nomes 

que ficaram? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Ficaram a Tânia, 

a Fátima e a Léa.  Esses foram os nomes da sociedade civil, do 

Decreto da Sociedade Civil. Lembra de hoje de manhã? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Sr. Presidente, não 

estava aqui no momento em que foi discutido esse assunto e 

gostaria de que a Comissão de Normas tivesse um representante 

também nesse grupo de trabalho. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  É só um esclarecimento.  Não 

estava presente, peço desculpas, mas penso que a questão é tão 

séria que deveríamos fazer um encaminhamento como sempre, Sr. 

Presidente, para que cada Comissão tivesse um representante. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  As Comissões 

decidiram isso ontem na reunião da Presidência Ampliada.  

Estava presente a Irmã Maria Tereza, a Conselheira Fátima, a 

Conselheira Léa.  Isso foi uma decisão colegiada, Conselheira 

Tânia. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO-  Conselheira Tânia, hoje, 

aqui no Plenário, a única coisa que se discutiu, agora estou 

lembrando, foi que, em vez de na resolução constar o nome dos 

Conselheiros, constasse o da instituição.  Então estava lá:  

CFESS, CUT e, então, sugeri que trocasse pelos nomes.  Foi 

isso. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Mas isso foi 

fruto da reunião de ontem da Presidência Ampliada. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO-  A Conselheira Dora Cunha 

Bueno está levantando outra questão, Conselheiro Brito, que a 

Comissão de Normas não foi contemplada. 

 

 VALDETE DE BARROS MARTINS-  Ele está dizendo que, 

ontem, na reunião de Comissões... 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  A Fátima pode explicar 

essa situação, porque foi você que tirou a Comissão de Normas. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Mas não foram 

fechados os três nomes ontem? 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Não fui eu, foi 

decidido na reunião, que essa Comissão não seria formada por 
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representantes de Comissões, mas seria com representantes de 

pessoas que passaram por determinados processos etc. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Tinham sido 

propostos, Conselheira Dora, seis nomes, lembra?  Sendo dois 

de cada Comissão.  Então decidimos que fossem escolhidos três 

nomes com a presença do Assessor Jurídico, que é o Edson, mais 

o Presidente, para que esse grupo pudesse trazer os resultados 

para as Comissões. 

 

 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA -  Até porque isso daí 

seria trazido o resultado para as Comissões, elas discutiriam 

e depois trariam para o Plenário. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Sei que é um grupo de 

trabalho, mas eu gostaria de fazer parte dele. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Então submeto à 

votação.  Acho que não teria nenhuma objeção por parte dos 

Conselheiros. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Não tenho objeção quanto 

ao nome.  Agora se votamos isso de manhã com a presença de 

determinadas pessoas, vamos votar agora sem as mesmas?  Só 

estou fazendo agora uma questão de ordem.  Consulte, por 

favor, o Presidente Gilson, que é o nosso oráculo.  
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Deliberamos de manhã sobre isso, votamos, e agora a 

Conselheira Dora está pedindo que o seu nome seja incluído.  

Como procederíamos para que isso pudesse ocorrer?  Porque, 

veja bem, é um precedente grave.  Você vota uma resolução de 

manhã e à tarde muda.  Só estou levantando por questão de 

procedimento de abertura.  Gostaria de ouvir o Presidente 

Gilson. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  O senhor tem 

razão. 

 Antes gostaria de fazer uma proposição:  a 

Conselheira Dora, assim como o Assessor Jurídico e V.Sa.,  

comporão o grupo sem ter sido membro do grupo.  Poderão 

participar das reuniões. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Mas qualquer Conselheiro 

pode.  O que ela está pedindo é outra coisa, ela está pedindo 

para ser incluída no grupo. Participar da reunião do grupo 

qualquer Conselheiro pode, independente de ser Presidente. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL -  O Presidente Marco Aurélio 

tem inteira razão.  Não podemos desmoralizar a nossa decisão 

num mesmo dia.  Além do mais, lembro que o Conselho tem sempre 

a possibilidade de reexaminar, no próprio Colegiado, as 

propostas das Comissões.  Por isso, não iremos perder as 
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propostas.  Elas poderão ser revistas, melhoradas no próprio 

Plenário. 

 Essa é uma observação que eu faria, no sentido de 

ficar bem claro para nós, Conselheiros, que este Colegiado não 

está interessado em fazer nenhum passe de mágica, nem dar 

rasteira em ninguém.  Já vi isso acontecer em outros 

Colegiados e digo, sinceramente, a experiência por mim vivida 

nesses outros Colegiados com esse tipo de decisão, ou seja, de 

manhã uma coisa e de tarde outra, é no sentido da 

desmoralização do Colegiado.  O Colegiado fica completamente 

desmoralizado, porque haverá sempre alguém para dizer: “De 

manhã tinha fulano e fulano, mas de tarde já não tinha mais e 

votou-se um coisa diferente”. 

 Por isso, devemos ser coerentes.  Permitam-me 

discordar da Conselheira Dora no sentido da inclusão do nome 

dela, é até um grande nome e que poderia compor qualquer 

Comissão do Conselho, mas já tendo havido uma decisão devemos 

mantê-la, sabendo que poderemos ter, no Colegiado, a 

possibilidade de reexaminar qualquer proposta. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Conselheiro Gilson, 

somente voltei ao assunto agora, porque, lamentavelmente, não 

pude chegar na hora certa.  Essa reunião, como os senhores 

sabem, foi extraordinária e eu tinha outros compromissos 

marcados.  Se eu tivesse chegado no momento exato poderia ter 

feito.  Então, por isso que fiz a posteriori. 
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 GILSON ASSIS DAYRELL -  Aliás, gostaria de dizer 

que também estive ausente nesses dias das reuniões do CNAS, 

porque, exatamente, houve uma mudança de calendário e eu já 

tinha agendado no dia certo, e isso alterou completamente, 

porque havia outros compromissos no mesmo dia.  Aliás, nesse 

presente momento, estou faltando a um compromisso que tinha 

agendado. 

 De maneira que também devemos fazer um esforço para 

não alterar datas, porque todos somos extremamente 

assoberbados com reuniões, compromissos e isso cria um 

transtorno tremendo. 

 Finalmente, gostaria de dizer que a minha inclusão 

naquele Grupo de Capacitação não foi feita a partir de um 

desejo meu.  Simplesmente ouvi que eu estava nesse grupo.  De 

maneira que gostaria de dizer para nossa companheira e amiga, 

Conselheira Fátima, que a nossa Comissão estará muito bem 

representada com a sua presença em Fortaleza, e, tenho 

certeza, fará uma bela apresentação sobre a capacitação do 

ponto de vista do financiamento da Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Conselheira Dora 

com a palavra. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Sr. Presidente, 

aproveitando que o Conselheiro Gilson falou a respeito das 
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datas, gostaria que fosse definida, hoje, a próxima reunião do 

mês de setembro. Também gostaria de ver abordado o assunto 

sobre a capacitação dos Conselheiros, porque, daqui a pouco, 

chegamos em dezembro e os Conselheiros não foram capacitados. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Com referência à 

reunião de agosto, houve uma mudança, Conselheira Dora e 

Conselheiro Gilson, mas, na verdade, só corrigindo a 

Conselheira Dora, é uma reunião ordinária.  Por questões 

naturais, teríamos uma extraordinária para a aprovação do 

orçamento e, portanto, como os assuntos precisavam ser 

tratados com a máxima urgência e deveríamos apreciar o 

orçamento para ser encaminhado, e até por uma premissa da sua 

Comissão, mudamos todos os horários.  Inclusive tivemos uma 

mudança da sistematização de datas, pois, normalmente, ocorrem 

às segundas e terças-feiras e, pela dificuldade de agenda, 

tentamos e conseguimos fazer, pelo menos, essa mudança para 9 

e 10, para que todos pudessem vir. 

 Houve apenas a mudança da data por uma premência 

superior que foi o orçamento.  A capacitação foi transferida 

para a reunião de setembro com um dia a mais.  O terceiro dia 

da reunião de setembro fica com a capacitação, que seria feita 

em agosto.  

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Que dia é? 

 



 229 de 235 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Dias 18 e 19, uma 

segunda e terça-feira. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Repetindo, 

Conselheiro Gilson, esse é o calendário aprovado em maio deste 

ano.  Teremos reunião nos dias 18, 19 e 20 em setembro, dias 

16 e 17 em outubro, dias 20 e 21 em novembro e 11 e 12 em 

dezembro, para quem não tem o cronograma.  Evidentemente se 

houver qualquer solicitação, por motivo de força maior, 

mudaremos, mas essas datas foram programadas desde maio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Vinte de setembro é o 

quê? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  A capacitação 

que era para ter sido feita no mês de julho e foi transferida 

para o mês de agosto e, após, para o mês de setembro. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Quer dizer que iremos ter 

três dias de reunião e um de capacitação. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Dois dias de 

reunião e um de capacitação. 

 Conselheira Dora. 
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 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Sr. Presidente, como já 

passam das dezoito horas do dia da reunião e vários 

Conselheiros já saíram, principalmente os que moram fora, 

sugiro que a Secretaria Executiva mande, amanhã, uma 

observação para todos os Conselheiros de que a reunião de 

setembro será nos dias 18, 19 e que 20 será a capacitação para 

ninguém alegar problema de agenda. 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL -  Por favor, no período 

de 18 a 21 terá uma reunião ampliada do Conanda em São Paulo, 

articulada com o Plano Nacional de Segurança Pública.  Será um 

caos para um grupo.  Se pudéssemos rever essa data... 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Mas o nosso calendário foi feito 

desde o começo do ano. 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL -  Estou pedindo, como 

será comunicado, para ver se existe a possibilidade, 

eventualmente, de mudar.  Pode ser que não. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Já que esse 

assunto não foi tratado pela manhã, poderíamos decidir agora, 

se mudaríamos ou não o calendário com referência à reunião de 

setembro.  Os Conselheiros que concordam com a data... 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Um minuto.  Para 

encaminhar.  Qual a data que está? 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Dias 18 e 19, e 

20 para a capacitação. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  E se fôssemos mudar, 

seria para quando?  Sem ter a data para quando, como seria? 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL-  Eurídice, nessas datas de 18 

e 19, será o quê?  É daquele Comitê? 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL -  Não, é uma reunião 

ampliada do Conanda e que irá incorporar uma série de ações do 

Plano Nacional de Segurança Pública, que ocorrerá em São 

Paulo. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL-  Mas aqui, do Conanda, seria 

somente você e o Charles. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO-  Fico preocupado porque 

depois dessa data vai ser complicado, pois a eleição é dia 3 

de outubro. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Poderia ser uma 

semana antes. 
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 MARCO AURÉLIO SANTULLO-  Sim, mas aí teríamos a 

seguinte situação:  todos os outros Conselheiros que estavam 

aqui têm o calendário da semana de 18 e 19. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Penso que deveríamos deixar 

esta data, dias 18 e 19, se eventualmente houver a falta numa 

reunião na plenária do CNAS, pediríamos o esforço para que no 

dia 20 a capacitação pudesse contar com a presença de vocês, 

porque penso, Eurídice, que praticamente todos estão 

programados para essa data.  Se for olhar a semana anterior, 

do mesmo jeito que têm dois que não podem nessa data, têm dois 

que não podem na outra e pode ser que existam outros, que não 

estão aqui. 

 Penso que não deveríamos mudar essa data, mas 

pediríamos a você e ao Charles que façam um esforço para dia 

20 estarem aqui e os suplentes assumirem nos dias 18 e 19. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Antes da 

Conselheira Eurídice falar, gostaria de fazer uma sugestão.  A 

minha opinião é que não deveríamos mudar a data de setembro.  

Poderíamos, talvez, estudar a mudança da data da capacitação 

para a reunião de outubro. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Mas vai mudar de novo a 

capacitação?! 
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 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Sugeri porque 

não estava prevista a capacitação.  Ela estava prevista para 

julho. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Não, a capacitação estava 

prevista para agora, Presidente Brito, e adiamos por causa das 

eleições. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Sugerimos, 

porque como dois Conselheiros não estariam presentes... 

 Conselheira Eurídice com a palavra. 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL -  O que vou pedir, então, 

em relação a esse conjunto é que sempre articulemos.  Estou 

falando Conanda, porque é o Conselho onde estou e onde está o 

Charles, mas seria muito importante que fizéssemos essa 

articulação de datas.  Hoje, por exemplo, o Conanda está 

reunido.  Enfim, é uma tentativa de participarmos. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO -  Peço que V.Sa. me dê o 

calendário do Conanda, porque o meu V.Sa. tem e o deles não 

tenho.  Todos os Conselheiros têm o do CNAS, mas do Conanda 

ninguém tem.  Acho que somente V.Sa. tem.  Algum outro tem?  

Porque não chegou às mãos de nenhum outro Conselheiro. 
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 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL -  Providenciarei. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concluindo essa 

questão de setembro, amanhã será informado aos demais 

Conselheiros que no dia 20 de setembro será realizada a 

capacitação. 

 Para finalizar gostaria de passar para a aprovação 

das resoluções do CNAS. 

 Conselheira Dora com a palavra. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Sr. Presidente, gostaria 

de pedir vista do processo da Resolução nº 153, publicada no 

dia 20 de julho,  item 4.  É o processo da Legião Mirim de 

Bauru, São Paulo. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concedida vista 

a Conselheira Dora. 

 Conselheiro Humberto com a palavra. 

 

 HUMBERTO ARAÚJO -  Sr. Presidente, também gostaria 

de pedir vista do processo da Fundação Educacional Lucas 

Machado, publicada na Resolução nº 156, de 18 de julho, Diário 

Oficial de 20 de julho. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Concedida a 

vista. 
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 Mais alguma consideração?  Pedido de vista com 

referência às resoluções do CNAS?   

 Os Conselheiros que a aprovam permaneçam sentados. 

 Conselheira Dora. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO -  Sr. Presidente, ainda 

pelo fato de não ter estado presente na parte da manhã, 

acredito que ninguém fez nenhuma objeção sobre a folha dezoito 

do Anexo, que fala da parte da Conselheira Maria Aparecida 

Medrado.  Ela foi Relatora do assunto da placa e não da 

cartilha. 

 

 PRESIDENTE (Antônio Luiz Brito) -  Está devidamente 

registrado e faremos a correção na Ata. 

 Os Conselheiros que aprovam as resoluções 

permaneçam sentados. (Pausa.) 

 Aprovadas as resoluções. 

 Encerro a reunião, agradecendo a presença de todos. 

Ficam para os dias 18, 19 e 20 as próximas reuniões do CNAS.  

 


