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61ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

DATA:  17 de junho de 1999 

HORÁRIO:  9h 

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

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Havendo quorum, 

vamos iniciar a 61ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

 Inicialmente, quero me referir aos novos conselheiros 

que passam a integrar o CNAs. 

 Em primeiro lugar, o Conselheiro Valdir Pereira, da 

ACM, na condição de suplente, que substitui o Sr. Hector Gil 

Fuentes, e pela primeira vez comparece à nossa reunião. 

 A seguir, o Dr. João Bernardo de Azevedo Bringel, do 

Ministério do Orçamento e Gestão, na qualidade de  titular, em 

substituição ao Dr. Anoildo Felisdório dos Santos.  

 Temos o prazer de neste momento receber a Secretária de 

Estado de Assistência Social, Dra. Wanda Engel, que deixa o nosso 
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Conselho, passando a substituir a Secretária o Dr. Marco Aurélio 

Santullo, da SEAS, recém-nomeado para a Secretaria, também aqui 

presente. 

 Finalmente, o Dr. João Ilídio de Lima Filho, que é o 

suplente da Conselheira Ângela, e representa o Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

 Dou as boas-vindas aos novos conselheiros e comunico 

que teremos um grande trabalho a ser desenvolvido daqui para a 

frente.  Eles são muito bem-vindos e devem tratar de arregaçar as 

mangas, porque teremos muito trabalho a realizar. 

 A pauta da reunião de hoje consta da página 2 do livro 

da reunião.   

 Constam da pauta os seguintes itens: 

1 -  ata da reunião anterior, já distribuída pela 

Secretaria Executiva; 

2 - Aprovação das Resoluções do CNAS 

3 - Propostas da Secretaria Executiva 

- alteração do calendário de reuniões ordinárias do 

CNAS 

- revisão do Regimento Interno do CNAS 

- julgamento do Processo nº 44006.004666/97-31 - 

Sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo 

- julgamento do Processo nº 44006.005039/97-26 - Missão 

Evangélica Caiuá 

- julgamento do Processo nº 44006.005189/97-49 - 

Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita de Vila Mariana 

e Processo nº 44006.006190/97-63 - Fundação São Paulo 
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4 - Propostas da Comissão de Política da Assistência 

Social  

5 - Propostas da Comissão de Normas da Assistência 

Social 

6 - Propostas da Comissão de Financiamento e Orçamento 

da Assistência Social  

7 - Informes da Secretaria de Estado de Assistência 

Social - SEAS. 

8 - Informes. 

Como já está presente a Secretária Wanda Engel, eu 

proporia que os Informes da SEAS fossem colocados como item 3, 

porque não sei se a Dra. Wanda poderá participar de toda a 

reunião.   

Em discussão a sugestão de inversão de pauta e a pauta 

da reunião de hoje. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Em reuniões anteriores, já havíamos 

acordado que a parte de proposta das comissões seria apresentada 

no início da reunião, porque geralmente elas ficam prejudicadas.  

Eu gostaria, portanto, que todos os itens referentes às comissões 

e mais os informes da SEAS fossem tratados no início, logo após os 

informes da Secretaria de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tudo bem. 

Mais alguém deseja usar da palavra? 

 

TÂNIA MARA GARIB - A partir de agora, temos uma nova 

estrutura na gestão da Assistência Social, com a aprovação da 
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Política e da NOB, que é a comissão tripartite, instalada no mês 

passado.  Algumas decisões, como estabelecido na NOB, devem ser 

referendadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social.  Então, 

eu gostaria que a partir de agora fosse introduzido nos informes 

também um informe da Comissão Tripartite em todas as reuniões do 

CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bem lembrado. 

Indago à Conselheira Tânia se já tem algum informe. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Virão os documentos e as resoluções 

apresentadas na primeira reunião da Comissão Tripartite para serem 

referendadas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sua proposta é que 

nesta reunião já incluíssemos esses informes? 

 

TÂNIA MARA GARIB - Exatamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço à Secretaria 

Executiva que conste esse informe da Comissão Tripartite nas 

pautas das próximas reuniões.  Só da Tripartite, não é, Tânia? 

 

TÂNIA MARA GARIB - Os informes das Comissões Bipartites 

serão feitos nos Conselhos Estaduais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, já constaria 

agora mais o item de Informe da Comissão Tripartite. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se a ata da 

reunião anterior reflete realmente o que foi a reunião, consta que 

deveria ser discutida nesta reunião a questão relativa às 

conferências estaduais e municipais, sendo que algumas já foram 

marcadas, como, por exemplo, a do Paraná, e eu soube ontem que o 

Mato Grosso também irá marcar.  Em relação às conferências 

municipais, principalmente as capitais já estão marcando suas 

conferências.  Eu gostaria que fosse colocada na pauta o item 

referente às conferências estaduais e municipais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem fará o relato 

desse tema? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu faria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - São essas as 

propostas para a pauta da reunião de hoje. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E eu 

acrescentaria mais dois pontos:  a extinção do Conselho Nacional 

de Seguridade Social, porque acho que este Conselho tem de se 

posicionar a respeito.  Não foi pedida a opinião do CNAS se 

deveria ser extinto ou não o CNSS, mas acho que devemos tomar uma 

posição sobre isso. 

O segundo ponto é sobre os servidores da Secretaria de 

Assistência Social, dos Escritórios extintos.  Eu gostaria de 

relatar a situação em que se encontram esses servidores e pedir um 
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posicionamento do CNAS.  Isso é papel do CNAS, porque são 

servidores da área, e há trabalhadores e representação de 

trabalhadores dessa área aqui no Conselho, portanto, temos de 

defender os trabalhadores da área.  Seria indecoroso se a bancada 

de trabalhadores do CNAS não defendesse esses servidores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse assunto 

ficaria nos informes das comissões? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pela gravidade do 

tema, ficaria como um item à parte, tanto o que se refere à 

extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social, quanto o 

assunto relacionado aos servidores.   

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu sugeriria que após os informes 

da SEAS se avaliasse a necessidade ou não de se tratar do assunto 

dos servidores da Secretaria de Assistência Social.  Essa é a 

minha proposta. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Eu permaneceria 

com a minha proposta:  dependendo do informe da SEAS, se não for 

mais preciso, eu retiraria o pedido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira 

Fátima está propondo que se discuta a extinção do Conselho 

Nacional de Seguridade Social e também o encaminhamento dos 

servidores dos Escritórios da SAS. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não mais sobre a 

extinção dos Escritórios, mas em relação aos servidores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, conforme o 

encaminhamento dado pela SEAS, poderíamos, se fosse o caso, 

acrescentar esse tema. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não, é melhor 

colocar já, porque há muitas coisas a falar sobre isso.  Se a Dra. 

Wanda responder a todos os questionamentos, eu retiro o pedido de 

inclusão na pauta. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Na reunião passada, acordamos 

em incluir como ponto de pauta a discussão do processo eleitoral e 

a preparação da próxima eleição.  

Em que momento vamos discutir esse ponto aqui nessa 

pauta? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não foi colocado aí 

porque há um informe geral onde poderíamos colocar esse assunto na 

pauta, se houver interesse dos Conselheiros.   

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Na reunião passada, chegamos à 

conclusão que era fundamental que discutíssemos um pouco como será 

esse processo de eleição, a ser realizado no mês que vem.  Só 

temos mais 30 dias para a eleição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual sua proposta? 
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ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Que se inclua um item sobre o 

processo eleitoral. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, nesses 

informes gerais constaria o processo eleitoral.  Ou seria um item 

adicional?  (Pausa.)  Será um item novo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Em que momento ele seria 

abordado?  Antes dos processos?  Seria interessante que fosse logo 

após a discussão sobre o Regimento Interno. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, seria no 

item 3, que passará a ser o item 4. 

As propostas estão na mesa.  Consulto os conselheiros 

se existe mais algum ponto a ser incluído.  (Pausa.) 

Em votação a pauta da reunião. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Eu não sei se minha 

proposta entraria na pauta ou se a encaminharíamos para alguma 

comissão.  Com a extinção dos Escritórios da SAS e sem os 

representantes do CNAS nesses escritórios, isso está meio solto, e 

estamos enfrentando muitos problemas nas bases quanto a pedido de 

concessão de certificado e renovação. As entidades estão sem 

nenhuma orientação e nem os conselhos estaduais ou municipais 

sabem como proceder.  Eu não sei se isso entraria na pauta ou se o 

assunto seria encaminhado a alguma comissão. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a 

palavra ao Secretário-Executivo, que tem uma informação sobre a 

matéria. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Quando da extinção dos 

Escritórios, fizemos uma circular para todos eles pedindo que, 

enquanto os escritórios estivessem funcionando, eles orientassem 

as entidades que se dirigissem a Brasília.  

Na Resolução nº 32, já aprovada, diz que os pedidos 

deverão ser encaminhados a Brasília.  O que podemos fazer é 

colocar um aviso nos jornais ou no Diário Oficial informando o 

endereço de Brasília.  Isso já foi encaminhado por duas ou três 

vezes aos antigos Escritórios, quando ainda estavam em 

funcionamento, para que orientassem as entidades que agora elas 

deveriam se dirigir a Brasília.   

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Eu acredito que seria 

viável encaminhar essa resolução aos Conselhos estaduais e 

municipais, para dar publicidade a essa informação para as 

entidades. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Podemos encaminhar um ofício 

dizendo isso. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - No próximo sábado, no programa de 

capacitação de Conselheiros, gestores etc., o tema a ser abordado 

será exatamente sobre descentralização.   
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Estou sugerindo ao Presidente que aborde esta questão, 

com todos os indicativos de como deve ser feita, para 

aproveitarmos o momento em que estaremos em linha direta com todos 

os conselheiros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em votação a pauta. 

Os que estiverem de acordo com a pauta proposta e as 

alterações sugeridas pelos Conselheiros, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovada a pauta. 

Vamos ao primeiro item da pauta:  aprovação da Ata da 

60ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de maio de 1999. 

A ata encontra-se a partir da página 4 do nosso caderno 

e vai até a página 36. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu faria um pedido de correção 

na página 32.  No final do segundo parágrafo, temos:  “A esse 

respeito” - a respeito da inscrição das entidades privadas nos 

conselhos municipais - “manifestou-se a Conselheira Rosângela, que 

informou que a Comissão de Normas discutira o assunto e achara por 

bem solicitar à Consultoria Jurídica um parecer a respeito da 

matéria, antes de tomar uma decisão”. 

Trouxemos ao Plenário para que fosse encaminhado pela 

Secretaria Executiva esse pedido de parecer da Consultoria 

Jurídica sobre a inscrição de entidades privadas nos conselhos 

municipais.  Trata-se da demanda do José Carlos.  O que a comissão 

de Normas solicitou foi que a Secretaria Executiva encaminhasse 

esse pedido. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR -  Nós não entendemos assim! 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Então, vamos encaminhar 

oficialmente à Consultoria Jurídica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito, foi 

mencionado o nome do Conselheiro José Carlos.  Eu gostaria de 

dizer que recebi um telefonema dele esta manhã, pedindo que 

justificasse sua ausência por estar adoentado, com forte gripe, e 

não poder comparecer à nossa reunião.  Ao mesmo tempo, deixou 

comigo algumas observações sobre temas que estão na pauta, e eu 

terei oportunidade de mencionar no devido momento. 

Peço à Conselheira Rosângela que encaminhe oficialmente 

à Secretaria Executiva, para as devidas providências, o pedido de 

consulta à Consultoria Jurídica. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - A Comissão de Normas vai fazer. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão a ata.  

(Pausa.) 

Em votação.  Os que estiverem de acordo permaneçam como 

estão.  (Pausa.) 

Aprovada a ata da reunião anterior. 

Vamos ao item 2 da pauta.  Concedo a palavra ao 

Secretário-Executivo. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - As resoluções, com exceção da nº 

147, foram encaminhadas aos Srs. Conselheiros.  E constam agora da 

pág. 38 do caderno, com seu detalhamento. 

Justifico apenas que anteontem foi publicada a 

Resolução nº 147, e em função da proximidade da reunião não a 

encaminhei aos Conselheiros.  A referida resolução trata do 

deferimento da renovação do certificado de entidade de fins 

filantrópicos da Beneficência Portuguesa de São Paulo, renovação 

para o período de 1998/2000.  Os senhores podem observar que no 

relatório da folha nº 39 está a Resolução nº 147, resolução de 

renovação.  As demais resoluções foram encaminhadas pela Internet 

e acredito que a maioria dos senhores recebeu, com exceção dos 

novos Conselheiros — depois poderemos encaminhar um disquete com 

elas. 

Se alguém tiver dúvida em relação às resoluções, há 

apenas uma resolução de liberação de imposto de importação, e  as 

demais são matéria de rotina do Conselho.  Como todos receberam, 

creio que seria desnecessário comentar uma a uma. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão as 

resoluções aprovadas ad referendum.   

Os Conselheiros que quiserem se manifestar, façam 

agora. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Eu queria saber se todos os 

Conselheiros que receberam o disquete na última reunião tiveram o 

cuidado ou lembraram de trazer aquele quadro comparativo.  Se a 
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maioria não tiver trazido, enquanto vão sendo discutidos os outros 

assuntos, eu vou tirar cópia do Regimento.   

 

TÂNIA MARA GARIB - Foi-nos dito na reunião passada que 

o disquete que nos foi entregue para avaliação conteria em negrito 

as alterações propostas.  E não veio assim.  Isso causou grande 

confusão.  Fica mais difícil fazer essa avaliação sem esse 

destaque.   

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - No disquete, constava um modelo do 

regimento já alterado e um quadro demonstrativo do que era antes e 

o que estava sendo proposto como modificação. 

Eu vou tirar uma outra cópia. 

Eu sugeri ao Dr. Gilson que fossem analisados apenas os 

pontos modificados, porque aquilo que não foi mexido não precisa 

de estudo.  A não ser que algum Conselheiro queira alterar algum 

item do Regimento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço ao Secretário-

Executivo que tire cópia da versão final do Regimento, pois 

certamente nem todos trouxeram o material. 

Está em discussão o item 2 da pauta:  aprovação das 

resoluções do CNAS. 

Não havendo quem queira se manifestar, em votação. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovadas as resoluções. 
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Examinaremos o item seguinte da pauta:  Informes da 

Secretaria de Estado de Assistência Social. 

Passo a palavra à Secretária Wanda Engel, que está nos 

honrando com sua presença. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Inicialmente, devo dizer que não 

estou deixando o Conselho, apenas deixo de ser Conselheira do 

CNAS, mas estarei aqui todas as vezes em que não for absolutamente 

impossível, principalmente para dar os informes, para mantermos 

esse diálogo.  Então, vocês não se livraram de mim, estarei aqui 

em todas as reuniões do Conselho, todo o tempo que for possível. 

Por que a substituição?  Porque todo o tempo que é 

possível, às vezes não é o necessário para alguém que tem a função 

de Conselheiro.  Normalmente, não é o tempo necessário.  Então, 

essa agenda um pouco mais pesada me obriga a abandonar a reunião 

do Conselho mais cedo, às vezes até a não ter todas as informações 

para votar.  Enfim, há uma série de questões operacionais que  me 

impedem de ser a titular da Secretaria no Conselho Nacional de 

Assistência Social.   

Indiquei o Dr. Marco Aurélio para titular, por ser do 

primeiro escalão da Secretaria.  Na hierarquia da SEAS, logo após 

a Secretária existem dois secretários:  o Dr. Álvaro, Secretário 

de Políticas, e o Dr. Marco Aurélio, Secretário de Planejamento e 

Avaliação.  Essa posição de Secretário de Planejamento e Avaliação 

lhe dá condição de ser o representante da Secretaria aqui no 

Conselho.  Ele é do primeiro escalão e é alguém que pode estar com 

todas as informações nos momentos em que eu aqui não estiver. 
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Repito:  não estou deixando o Conselho, permaneço aqui.  

Sem dúvida nenhuma, os senhores hão de convir que este Conselho é 

o mais importante espaço que a Secretaria conta.  É o mais 

importante porque é o espaço da participação, é o espaço 

bipartite. Por mais que estejamos aqui tratando de questões da 

área social como um todo, é na especificidade da Assistência 

Social que está a missão básica deste Conselho. 

Este Conselho está para a Assistência Social muito mais 

em relação biunívoca do que está com outros órgãos do Poder 

Executivo.  Para nós é muito importante acompanhar e ser 

acompanhados por este Conselho.  Portanto, continuaremos aqui 

neste diálogo que estabelecemos e que, sem dúvida alguma, vai 

permanecer e se concretizar. 

Passarei a dar algumas notícias. 

Em primeiro lugar, sobre a capacitação, já estamos no 

segundo programa, que será realizado no próximo sábado, de uma 

série de cinco programas.  Esses programas vão ao ar nos sábados.  

Estamos com um feedback bastante interessante da repercussão desse 

programa nos locais.  A idéia básica é que o próprio diálogo seja 

a dinâmica da capacitação.  A capacitação às vezes tem uma fala 

introdutória para lançar a questão.  Não sei se vocês viram o 

programa, mas ele é feito em uma mesa-redonda em que Conselho e 

órgãos executivos do Governo Federal estão colocando questões na 

mesa e discutindo-as. 

Foi bastante interessante ver que no primeiro programa 

não houve divergências fundamentais.  Diferentes órgãos ligados à 

Assistência Social, como Fonseas, Fongemas, Conselho e Secretaria 

pareciam, sem nenhuma preparação prévia, perfeitamente afinados 
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nas questões que estavam sendo colocadas.  Isso é um bom 

indicador, pois representa que o diálogo não acontece só frente às 

câmeras, mas no dia-a-dia do trato da Política de Assistência 

Social. 

O próximo programa será no sábado, e tratará da 

Política Nacional.  O Conselho Nacional de Assistência Social 

volta a ter lugar à mesa para discutir essa política. 

Depois trataremos da descentralização, do planejamento 

e financiamento, e, finalmente, no dia 10 de julho, de um sistema 

de monitoramento e avaliação. 

É um programa interativo e as perguntas que não são 

respondidas durante o programa estão sendo catalogadas, para que 

tenhamos uma publicação de resposta às principais questões, a fim 

de que elas possam nortear a seqüência desse processo. 

Nós realmente acreditamos que esse processo tem de ser 

contínuo e não vá se esgotar em cinco programas.  Vamos continuar 

com eles, sobre os principais questionamentos que chegarem a 

partir desse programa introdutório. 

A segunda questão se refere ao desmonte dos 

Escritórios.   

Tivemos todo o cuidado para que esse processo não 

tivesse maiores conseqüências além das existentes em um processo 

dessa natureza.  Todos sabem — não vou voltar a essa questão — que 

esses Escritórios estavam extintos há 4 anos, mas sua permanência 

era sempre renovada, até que se consolidasse um pouco melhor o 

processo de descentralização. 

Foi renovado em caráter provisório por 4 anos — as 

provisoriedades no Brasil geralmente duram muito, e essa durou 4 
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anos — para que os Estados assumissem as suas funções previstas na 

LOAS. 

Nós fizemos com que os Escritórios não fechassem suas 

portas até que esse processo estivesse completo.  Fizemos todo um 

estudo para ver para onde iriam esses servidores.  Havia a questão 

da necessidade do órgão, a do desejo do servidor e a de 

orientação.  A orientação básica, principalmente para os 

funcionários de nível superior, foi, segundo o nosso desejo, que 

se criassem nas universidades públicas federais, especificamente 

no setor de sub-reitoria de extensão, núcleos de apoio, núcleos 

técnicos para a área de Assistência Social.  Fizemos negociação 

com todas as universidades federais nesse sentido e tivemos uma 

excelente aceitação por parte delas.  Junto com o Ministro Paulo 

Renato e a Andifes, estamos fechando um convênio para que isso 

possa acontecer de fato, e que além de pessoas tenhamos condições 

de atuação desses servidores.  A idéia básica era não perdermos um 

capital de conhecimento e experiências que esses funcionários 

acumularam. 

Todos os atos de designação foram assinados pelos 

recursos humanos dos órgãos que iriam receber esses funcionários.  

Fizemos tudo para que fosse em bloco, para que não houvesse um 

processo de grande ansiedade, que acontece quando alguém vê que a 

situação de um já está resolvida e a de outros, ainda não.  A 

designação desses funcionários não é competência da Secretaria.  A 

competência com relação à vida de todos os funcionários é do 

Ministério do Orçamento e Gestão, especificamente da Secretaria de 

Administração e Patrimônio, sob a coordenação da Dra. Cláudia 

Costin.  Ali está a decisão sobre aquilo que foi encaminhado pela 
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Secretaria de Estado de Assistência Social. Estivemos em 

negociação com a Dra. Cláudia Costin para que isso fosse feito da 

forma menos traumática possível.  Fomos surpreendidos com a 

designação de quatro funcionários de São Paulo.  Imediatamente, 

tivemos a iniciativa de conversar com a Dra. Cláudia Costin, mas 

ela estava viajando.  Entretanto, mantivemos contato com a Dra. 

Ceres, responsável por toda a gestão pública no Ministério do 

Orçamento e Gestão.  A Dra. Ceres já está ciente da situação.  Ela 

não estava ciente de todo o processo que tinha se desenvolvido 

junto às universidades, ela não tinha essa informação, a qual lhe 

fornecemos.  Hoje, estamos aguardando o retorno da Dra. Cláudia 

Costin, com ciência da Dra. Ceres de que essa é uma questão 

crucial, inclusive para o processo de descentralização.  Assim, a 

Secretaria está bastante a cavaleiro, porque fizemos tudo o que 

foi possível para que esse processo fosse tranqüilo, o menos 

traumático possível e mais que isso:  o mais produtivo possível 

para a área de Assistência Social.  Criar um núcleo de Assistência 

Social nas universidades pode ser algo bastante interessante, 

porque se trata de envolver a universidade diretamente com as 

questões da Assistência Social e dar à universidade condição de 

cumprir o papel de tercius, quando se estabelecer algum tipo de 

disputa direta entre governos estaduais e municipais.   

A situação é essa:  neste exato momento, não temos uma 

notícia definitiva para dar para vocês, mas as coisas foram 

encaminhadas.  Quaisquer informações podem ser obtidas no 

Ministério de Orçamento e Gestão, e nós vamos ver se na próxima 

segunda-feira, com o retorno da Dra. Cláudia Costin, temos uma 

definição um pouco mais clara sobre isso. 
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Também queria informar que estamos quase finalizando — 

provavelmente receberemos hoje — o documento do IPEA sobre os 

novos critérios de repasse de recursos.  Eu me comprometo a na 

próxima reunião do Conselho trazer esta questão, porque temos três 

campos de atuação imediata nisso.  O primeiro é analisar no 

Conselho o que é definido pela LOAS, que são critérios objetivos 

etc. etc. para repasse desses recursos.  Segundo, analisar as 

conseqüências disso.  O estudo pedido ao IPEA foi o seguinte:  

vamos caminhar para o cenário um, que é o cenário atual da série 

histórica;  para o cenário dois, que é o cenário da distribuição 

de recursos tendo em vista população, renda domiciliar etc. Só que 

a passagem do cenário um para o dois não pode ser imediata.   

Desta forma, o IPEA nos propôs um cenário em que vamos chegando a 

isso em quatro módicas prestações do cenário um para o dois.  

Mesmo em módicas prestações, em um primeiro momento há Estados que 

perdem e Estados que ganham.  Então, pedimos para fazer a conta de 

quanto é isso, para que ninguém perca e consigamos já entrar na 

lógica dos novos critérios.  Na semana que vem já estaremos com a 

proposta definida, e a partir daí estamos começando um trabalho 

com todos os Estados para que em cada um dos 27 Estados do País 

tenha uma agenda social com resultados fixados, para que possamos 

implantar de fato um sistema de acompanhamento e avaliação desses 

resultados. 

Já recebemos, por parte de todos os municípios, o plano 

de utilização dos recursos de 1999, e a rede de serviços.  Estamos 

acabando de botar essa informação também à disposição de todos.  E 

eu acho interessante o Conselho ter uma idéia do volume de 

organizações e entidades que recebem recursos meu, seu, nosso, que 
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é o recurso do contribuinte.  Essa é uma dimensão importante.  Eu 

acho que existe um mito quando se afirma que não há nenhuma 

participação governamental no enfrentamento da Assistência Social 

e, quando vemos, de fato, 90%, possivelmente, das entidades deste 

país têm sua ação importante, fundamental etc., mas subsidiada 

pelos recursos do contribuinte.  Então, concretamente é o Estado, 

em parceria com essas atividades, que executa essa política de 

Assistência Social.  Acho que é falsa a afirmação de que a 

sociedade civil trabalha no vazio das ações governamentais.  Temos 

a certeza de que existe uma política pública, em que o Governo 

financia, apóia etc., e quando me refiro a governo é em diferentes  

graus, em diferentes níveis.   

Também foi solicitado que se especificasse qual a rede 

de atendimento, qual a população e, sobre os recursos, quais são 

federais, estaduais e municipais colocados nessa rede de serviços. 

Essa dimensão já temos praticamente consolidada. 

Finalmente, na última reunião, eu havia dado a notícia 

de que iríamos começar a enfrentar a questão da juventude.  

Estamos incentivando grandes metrópoles a abrirem centros da 

juventude, que seriam basicamente centros de informação, de 

atividades esportivas e culturais, e com possibilidade de termos 

complementação da escolaridade por meio de telessalas etc.  Os 

três pontos que já se definiram com possibilidade imediata de 

criação desses centros foram o Rio de Janeiro, São Paulo e Acre.  

Provavelmente Salvador também tenha essa possibilidade imediata.  

O que seria possibilidade imediata?  Primeiro, já haver um 

cardápio dos serviços e programas que são realizados tendo como 

sujeito o jovem.  Se esse é um centro de informação, é preciso que 
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esse mapa esteja feito;  é preciso que a cidade saiba tudo o que o 

Governo Federal faz, tudo o que o governo municipal faz; tudo o 

que as ONGs fazem etc. voltadas para educação, saúde, trabalho 

etc. da juventude.  Quem tem o cardápio pronto, quem tem 

instalações em que esses centros podem ser instalados, quem tem 

recursos para ser colocados junto com os recursos federais e quem 

tem o problema já pode trabalhar.  Na verdade, o problema todos 

têm, não podemos restringir isso às áreas metropolitanas.   

Para os governos que queiram começar a fazer esse 

trabalho conosco, estamos oferecendo uma ação do Ministério de 

Esportes, por meio do “esporte solidário”;  uma ação da 

“universidade solidária”, da “alfabetização solidária” e recursos 

da SEAS no valor máximo de 20 mil reais por ano, por centro.  A 

nossa contribuição não é estar subsidiando o centro todo, mas 

estar entrando com uma parte de recursos, que possibilite o 

primeiro ano de funcionamento desses centros.  Possivelmente, 

esses 20 mil reais serão passados em duas parcelas de 15 e 5, ou 

de 10 e 10, mas é a contribuição do Governo Federal, da 

Secretaria, especificamente para a criação desses centros. 

Possivelmente, os primeiros centros serão inaugurados 

ainda no mês de julho.  No Rio de Janeiro, temos um centro pronto 

para ser inaugurado, e até a inauguração estava marcada para o dia 

12, mas estou querendo retardar um pouco. Podemos remeter ao 

Conselho o projeto dos centros da juventude, para terem uma idéia 

concreta de qual é o espírito do projeto, como será feito o 

acompanhamento, a avaliação etc. etc. 

De forma geral, são esses os assuntos que eu gostaria 

de tratar. 
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Vai haver um item depois apenas sobre a Comissão 

Tripartite. 

A Comissão Tripartite está instalada, está funcionando, 

já se reuniu, já tem decisões.   

Também já temos algumas comissões bipartites 

instaladas, mas não sei qual o número delas, o Álvaro teria mais 

condições de falar sobre isso. 

O processo de implantação da NOB está indo de vento em 

popa. 

Na hora do Informe sobre a Comissão Tripartite, a Dra. 

Tânia falará mais sobre isso. 

Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição 

para responder as perguntas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão em discussão 

os informes da Secretaria de Estado de Assistência Social.  Os que 

desejarem, podem se manifestar. 

Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Em primeiro 

lugar, gostaria de dizer que é muito importante a presença da 

Secretária nas nossas reuniões, e felicito-a por ter tal 

disposição, apesar de ter indicado um novo Conselheiro para o seu 

lugar, que eu creio que dará grande contribuição a este Conselho.  

Aliás, aproveito a oportunidade para felicitar os novos 

conselheiros que chegaram hoje. 

Sobre o que falou a Sra. Secretária, eu gostaria de 

dizer algumas coisas. 
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Em relação à capacitação, houve algumas reuniões.  

Inclusive eu gostaria de comunicar que não estive no Rio de 

Janeiro para a reunião de capacitação porque estava hospitalizada, 

sendo impossível ir ao Rio de Janeiro. 

Sobre haver um bom relacionamento durante os programas 

de capacitação, foi ótimo, porque não adianta ficar brigando 

diante de pessoas que não entenderão nossas brigas.  Se houver 

divergências, elas devem ser apresentadas, até porque acredito que 

não haverá homogeneidade em tudo. 

Veio para Comissão de Financiamento dar parecer a 

questão que vai ser discutida sobre financiamento.  Eu, por 

exemplo, modificaria completamente aquele quadro de financiamento.  

Acho que aquilo não mobilizará nem os técnicos e muito menos os 

conselheiros.  Creio que deve haver alguma coisa mais mobilizante 

com relação ao orçamento, da necessidade de discutir orçamento, do 

que é a peça orçamentária etc., para depois se dizer quais são as 

fontes de financiamento e aí mostrar claramente quais são elas, 

qual a fonte principal que mantém a Assistência Social.  Enfim, 

falar sobre o co-financiamento, ou pelo menos levantar a lebre.  

Isso mobiliza Estados, municípios, conselheiros e técnicos a 

estarem alertas a essa questão.  Devem ser ditos quais os avanços 

e as debilidades existentes no orçamento da Assistência Social.  E 

enxugaria outras questões que são muito técnicas.  Talvez se 

devesse pensar em uma capacitação mais aprimorada de técnicos e de 

conselheiros, porque sabemos que não há homogeneidade entre eles.   

Nessa parte geral, deveria ser atingida pelo menos a 

média das pessoas que queremos atingir.  Parece que você não está 

achando muito claro o que estou dizendo. 
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WANDA ENGEL ADUAN - Exato.  Você está se remetendo ao 

conteúdo, ao programa específico sobre financiamento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou falando 

sobre financiamento, porque foi a parte que me coube ler e dar 

parecer do conteúdo. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Você mandou suas sugestões para a 

Carmen? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não mandei porque 

eu recebi ontem, e não tive oportunidade de fazer isso. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Como isso é um processo, eu 

gostaria que você mandasse, porque em publicações posteriores 

poderíamos certamente incluir isso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - De qualquer 

forma, acho que tem de haver mais reuniões do grupo de 

capacitação, para avaliar o que foi feito e preparar os próximos 

programas de forma conjunta, a fim de que levemos um conteúdo que 

atinja também os objetivos do CNAS. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - A título de esclarecimento, não há 

um grupo de capacitação.  Há um departamento de capacitação na 

estrutura da Secretaria. 
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TÂNIA MARA GARIB - O que existe, Dra. Wanda, é que o 

CNAS tem um grupo de trabalho de capacitação que acompanha, em 

parceria com a SEAS, esse processo.  É lógico que a gestão do 

processo  de capacitação é da Secretaria de Estado de Assistência 

Social, mas como a capacitação é de conselheiros e de gestores e 

técnicos, é muito importante essa parceria.  Creio que é sobre 

isso que a Fátima se refere. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É exatamente 

isso.  Aliás, eu já tinha falado sobre isso desde a primeira vez 

que se tocou no assunto capacitação.  

Já houve avanços nesse sentido, mas ainda não está 

havendo um ajustamento, principalmente na questão do conteúdo. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - A Dra. Carmen, diretora desse 

departamento, tem essa incumbência. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não estou dizendo 

que houve qualquer resistência, apenas que não houve uma reunião 

entre nós. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Vou levar esse indicativo, para que 

estreite mais os laços entre o departamento e o grupo de trabalho 

do CNAS. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sobre a 

capacitação, era isso. 

O segundo ponto é sobre os servidores. 
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Acho que em nenhum momento, eu pelo menos não ouvi, 

disse que a Secretaria não esteja dando algum acompanhamento para 

a questão dos servidores.  O Marcelo tem acompanhado o assunto, 

tem brigado pelos servidores, bem como a Celina, do MPAS.  O 

importante, entretanto, são os resultados.  Em relação aos 

resultados, eu acho que está sendo extremamente penalizante para 

os servidores da Secretaria.   

Sem técnicos qualificados, não haverá Assistência 

Social.  Então, temos de discutir como estão sendo tratados os 

trabalhadores da Assistência Social, senão nunca teremos técnicos 

qualificados. 

Foi dito que era um órgão provisório.  Sim, mas depois 

seria feita uma avaliação para ver se ele seria mesmo provisório 

ou um órgão necessário e isso por um tempo razoável.  Se formos 

considerar a Saúde, por exemplo, há quantos anos ela está fazendo 

a descentralização?  No entanto, a Fundação Nacional de Saúde, que 

também está para ser extinta há muitos anos, continua viva e 

saudável, apesar de sofrer alguns baques, com o que não concordo. 

Voltando à questão dos servidores da SAS, entre a 

teoria e a prática está existindo uma certa demanda.  Nós temos 

sido bombardeados.   Dizem que podemos escolher o órgão.  Nós 

escolhemos e, de repente, não se pode mais escolher o órgão, 

porque o serviço social do INSS vai acabar e por isso não pode ir 

para o INSS.  Depois, dizem que podemos ir para as universidades, 

porque serão criados esses núcleos.  E quando procuramos as 

universidades, como no meu caso, que procurei a Universidade 

Federal do Paraná, me informaram que eu seria colocada no Hospital 

Universitário, não em grupos para fazer assistência social.  Nada 
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contra hospitais universitários, ao contrário, acho um serviço 

social importante.  Mas há outro agravante:  afora as inúmeras 

perdas salariais que tivemos, teríamos outra grande perda 

salarial, a GEAP.  No meu caso, por exemplo, não teria a menor 

condição de ter feito o tratamento de coluna que fiz, se não fosse 

a GEAP. Apesar de ter ficado em quarto quase  comparado à 

enfermaria, eu gastei uma fortuna e, se não fosse a GEAP, eu não 

teria a menor condição de fazer o tratamento, provavelmente 

estaria agora pedindo aos conselheiros ajuda para fazer o 

tratamento. 

Outra coisa, dentro do próprio Governo, se vão ser 

criados órgãos similares nos Estados, ninguém sabe, ninguém viu.   

Assim, esses servidores estão correndo o risco de serem 

colocados em disponibilidade.  Desta forma, minha proposta é que o 

Conselho faça uma resolução, mais ou menos nos seguintes termos:  

solicitamos do Ministério do Orçamento e Gestão que os servidores 

da Secretaria de Assistência Social tenham redistribuição 

garantida, de acordo com a portaria do MPAS. Esta foi a última 

portaria em que os servidores fizeram a escolha dos órgãos que 

queriam ir, foram garantidas essas escolhas e, de repente, estão 

propondo que não sejam redistribuídos, porque vão esperar um órgão 

que vai ser criado e depois disso os servidores irão para lá, ou 

então eles terão uma redistribuição transitória.  Não existe 

redistribuição transitória.  Redistribuição transitória é sinônimo 

de colocar à disposição.  São 600 servidores da área da 

Assistência Social nessa situação e o CNAS deve se posicionar 

sobre isso.  Assim, creio que o CNAS deve encaminhar minha 
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proposta como se fosse posição do Conselho Nacional de Assistência 

Social.   

Assim, apesar dos esforços da Secretaria de Assistência 

Social e do Departamento de Recursos Humanos do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, estamos correndo o risco de 

sermos colocados à disposição.  Portanto, eu queria que o CNAS 

defendesse esses servidores. 

Por último, quero falar sobre os critérios de repasse 

de recursos.  O Dr. César, responsável por isso, disse que, antes 

da própria discussão no CNAS, ele faria uma reunião com a Comissão 

de Financiamento para discutir os critérios de repasse de 

recursos.  Creio que deveríamos agendar essa reunião com o Dr. 

César.  Desta forma, eu gostaria de saber quando o IPEA vai trazer 

esse material, para estarmos preparados para essa reunião. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Possivelmente, no início da próxima 

semana. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Em relação ao que disse a 

Secretária, nós gostaríamos de dar alguns feedbacks, primeiro 

quanto à capacitação. 

Esse processo, até pela oportunidade que tivemos de 

estar com gestores do país inteiro nesse seminário, teve uma 

avaliação extremamente positiva.  Tivemos, sim, alguns problemas, 

frutos do trabalho e que no processo serão aprimorados. 
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O esquema foi preparado para ir ao ar pela TV Escola.  

Acontece que o sistema do programa Salto para o Futuro mantém a 

televisão e o vídeo na sala da diretora, e grava os programas 

durante a noite, na hora em que passa.  E essas televisões não 

estavam nas salas de aula.  Então, muitos municípios brasileiros 

foram prejudicados, inclusive tiveram de montar antenas 

parabólicas imediatamente, porque a parceria com a Educação e com 

a Saúde não foi tão efetiva.  Então, pedimos à Secretária que, se 

possível, faça uma manifestação junto às Secretarias Estaduais de 

Educação para nos ajudar nesse sentido.  As escolas estaduais 

estão mais sucateadas que as municipais, e as municipais 

apresentaram esse obstáculo.  Entretanto, isso não foi óbice para 

que fosse um sucesso o primeiro programa de capacitação.  E, com 

certeza, já se tem notícia de outras pessoas que não puderam 

participar do programa no sábado, mas que vão ampliar suas salas 

para a segunda capacitação. 

Outro aspecto que se destacou é que em cada região do 

país parece que houve uma clientela bastante variada, não ficando 

apenas em conselheiros e em técnicos e gestores.  Houve 

participações interessantes de pessoas da sociedade;  alguns 

municípios colocaram conselheiros de todos os conselhos, tanto de 

desenvolvimento rural, como de saúde, de habitação, de transportes 

etc.   

No Estado de Santa Catarina — e o que é bom devemos 

destacar —, houve a manifestação dos empresários de Jaraguá do 

Sul, que acharam a fala da Secretária progressista e positiva, e 

têm o máximo interesse em discutir com a senhora questões nesse 

sentido. Houve manifestações pontuais, que devemos trazer para 
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demonstrar como era ansiada essa capacitação, e, com certeza, com 

trabalho e parceria CNAS/SEAS vamos cada vez mais aprimorar esse 

trabalho, no sentido de que, quem está fazendo essa capacitação, o 

faça da melhor forma. 

Com relação à extinção dos Escritórios e o repasse das 

atividades para os Estados, ainda estamos passando por grandes 

problemas no país.  São problemas que vão desde a questão de 

discutir o co-financiamento e ter Estado brasileiro que diz que o 

co-financiamento é a assessoria, que ele vai fazer agora o papel 

da União, razão por que pedimos seu apoio e o da Secretaria para 

verificar essa situação.  Não estamos falando em contrapartida e 

nem que um está abaixo do outro hierarquicamente.  Estamos falando 

em parceiros para o trabalho, com funções específicas de União, 

Estado e município, e não dá para Estados brasileiros dizerem que 

pelo serviço de assessoria que estão nos dando, porque a União não 

dá mais, este é o financiamento que o Estado está colocando.  Faço 

a denúncia pública ao CNAS e à SAS de que isso vem ocorrendo. 

Com relação aos centros de juventude, eu gostaria de 

dizer que seria importante mandar uma proposta do projeto para cá, 

porque temos conselheiros de todo o país, que podem conversar com 

seus gestores municipais, com seus técnicos e divulgar essa idéia 

que, com certeza, vai preencher uma lacuna de uma categoria, de um 

segmento, de uma faixa etária que até hoje este perdida neste 

país. Quem sabe agora começamos a dar os primeiros passos em 

relação a eles. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Apenas quero 

registrar, Dra. Wanda, a enorme repercussão que o programa da 
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teleconferência sobre capacitação teve no Estado da Bahia.  Muitos 

prefeitos me telefonaram pedindo que transmitisse os 

agradecimentos à SAS e ao Conselho Nacional de Assistência Social.  

Houve um alcance extraordinário.  No meu município, reunimos todos 

os conselhos — o da Educação, o da Assistência Social, o Fundef — 

para assistir à teleconferência.  É uma iniciativa louvável e 

esperamos que seja dado prosseguimento, não ficando apenas nessas 

cinco aulas, mas que haja outras aulas de capacitação, porque são 

extremamente necessárias. 

Parabenizamos a SAS e o Conselho Nacional de 

Assistência Social por isso. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Eu gostaria de questionar algumas 

coisas com relação à capacitação. 

Realmente, a iniciativa e a forma como foi feita essa 

capacitação foi muito ousada e deve-se parabenizar por este 

trabalho, porque cumpre seu papel no que se refere à divulgação e 

faz com que as pessoas abracem a questão da Assistência Social e 

trabalhem por ela. 

Em relação ao lugar em que fui assistir à 

teleconferência, havia 70 lugares, mas um número superior a isso 

de pessoas.  As pessoas que estavam naquele local não conseguiram 

acessar a central que recebia as perguntas e eu gostaria de saber 

como se poderia resolver isso.  Em Brasília há cinco espaços para 

se assistir ao programa, e eu não sei como foi nos outros lugares, 

mas, repito, onde eu estava havia 70 lugares, e algumas pessoas 

ficaram de pé.  Possivelmente, com a divulgação e pela 

receptividade que houve, esta semana o espaço a que me referi vai 
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ficar menor ainda.  Assim, temos de pensar como ampliá-lo, porque 

ao final da capacitação, certamente, teremos de ter em Brasília 10 

locais para assistir ao programa. 

Sob a forma, achei muito interessante, mas creio que 

seria melhor trabalhar em cima da cartilha, com perguntas e 

respostas, pois talvez fique mais claro e renda mais o trabalho no 

sentido de se poder fazer mais perguntas.  Talvez a demanda de 

perguntas se deva ao fato de que alguns não acompanharam a 

cartilha.  Não sei se em uma hora é possível se responder a todas 

as perguntas que são feitas.  Se for o caso, aprofunde-se a 

pergunta que está na cartilha, que não foi bem entendida pelas 

pessoas. 

A respeito dos servidores, eu gostaria de conhecer o 

estudo feito sobre isso.  A senhora informou que o Ministério de 

Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de Administração, está 

fazendo um estudo para ver como se alocam esses recursos humanos 

para a parte da Assistência Social funcionar.  Minha preocupação é 

com esses 600 servidores que hoje estão esperando essa decisão e 

saber qual o estudo que existe entre a Secretaria de Assistência 

Social e a Secretaria de Administração do MOG, para que possamos 

saber que tipo de formato haverá na universidade, para estar 

assessorando esse trabalho de assistência social nos Estados.   

Como disse a Fátima, pode ser que não tenha sido 

discutido com a Secretaria de Administração ou com o MEC, o que 

serve para esses funcionários dentro da estrutura da universidade.  

Se for para a universidade ter um núcleo muito amplo que pegue 

todas as demandas e não fortaleça os programas da SEAS, ficará 

complicado, porque não terá muito valor a parceria.  É importante, 



 33 de 186 

então, que tenhamos um formato claro sobre como vai ser essa ação 

de parceria entre as universidades e esse setor que está sendo 

criado, para que possamos ampliar o atendimento das questões da 

Assistência Social nos Estados. 

Com relação aos centros da juventude, gostaríamos de 

conhecer a proposta, se ela está galgada em diversas ações na área 

de saúde, educação, trabalho.  Enfim, qual o formato disso, para 

que possamos estar discutindo o assunto e ajudando na implantação, 

e verificar quais os técnicos que podem acompanhar e discutir esse 

projeto.  Na condição de grupo técnico, gostaríamos de acompanhar 

e ajudar a melhorar esse projeto do centro da juventude. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Gostaríamos de registrar 

que, com relação ao que a Tânia falou sobre alguns Estados, no que 

se refere ao co-financiamento da Assistência Social, esse não é o 

entendimento do Fonseas.  O Fonseas está achando isso muito sério 

e esse assunto será levado ao Fonseas para ampla e profunda 

discussão, porque não é este o entendimento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na outra reunião, 

foi proposto por mim que fosse discutido o programa Brasil Criança 

Cidadã, para saber qual a avaliação do ano passado, por que a SEAS 

retomou o programa, como os Estados estão levando esse programa.  

Assim como o CNAS discutiu o Programa de Renda Mínima, do 

Ministério da Educação, gostaria de discutir este programa da 

SEAS.  Seria importante trazer esses dados para nós. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não havendo mais 

nenhum inscrito, podemos passar ao próximo ponto de pauta, 

dependendo da proposta da Conselheira Fátima de se fazer algum 

pronunciamento do CNAS sobre a questão dos funcionários dos 

Escritórios Regionais. 

Eu pediria à Conselheira Fátima que dirigisse por 

escrito o que ela gostaria que fosse encaminhado nesse sentido, 

para depois de datilografado passarmos à votação da proposta e a 

aprovarmos, se for o caso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Com isso 

encerraria o ponto sobre servidores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pela proposta do 

Conselheiro Leovane, passaríamos agora aos informes das Comissões. 

A Secretária Wanda vai se retirar. 

Passamos ao item referente às propostas das Comissões. 

A primeira Comissão é a de Política. 

Consulto a Conselheira Tânia se há algum informe para 

ser dado hoje. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Tínhamos uma pauta de itens a serem 

discutidos desde a reunião passada, quando não houve quorum.   

Está sendo distribuída aos senhores a memória da 

reunião.  Lá constam os seguintes itens: avaliação e desdobramento 

da reunião CNAS/CEAS; solicitação feita há muito tempo à 

Secretaria Executiva de um sistema de cadastro para os Conselhos 

Municipais e Conselhos Estaduais do país; proposta de uma oficina 
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sobre interface das políticas públicas, e o início do preparo da 

Reunião Ampliada do CNAS, que vai ocorrer em Salvador, em agosto. 

Com relação ao primeiro item — avaliação e 

desdobramento da Reunião CNAS/CEAS -, temos a dizer que 

construímos uma agenda básica no final da Reunião do CNAS/CEAS, 

onde constam os seguintes pontos:  reunião com o órgão gestor 

estadual para definição de critérios de partilha e repasse dos 

recursos estaduais;  acompanhamento da implantação das comissões 

bipartites; inscrição de entidades; estudo e conceituação da rede 

de proteção social; redefinição de cronograma para elaboração dos 

planos estaduais e municipais em consonância com as datas das 

propostas orçamentárias em cada esfera de governo, e o agendamento 

da próxima reunião com os conselhos estaduais, que ocorrerá, por 

sugestão daquele encontro, na Reunião Ampliada de Salvador. 

Julgamos que a Comissão de Política e o CNAS devem 

acompanhar essa agenda básica em seus Estados, devem trabalhar 

nesse sentido, e tão logo recebamos informações desse 

acompanhamento vamos  repassá-las ao Plenário do Conselho Nacional 

de Assistência Social. 

Sobre o sistema de cadastro dos Conselhos estaduais e 

municipais, temos a dizer o seguinte:  temos 5.506 municípios, e 

mais de 3.500 municípios com conselhos municipais;  temos uma mala 

direta, mas não é só isso que precisamos de informação sobre os 

conselhos.  Hoje, a exigência que se faz aos referidos conselhos e 

as competências delegadas aos conselhos municipais e estaduais faz 

com que seja necessário um cadastro perfeito das atividades 

realizadas por eles.  Então, vamos pedir agora, publicamente, ao 

Presidente do CNAS, e pedimos o apoio de todos para isso, para que 
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interfira de forma que consigamos ter esse sistema.  Se pudemos 

apresentar um trabalho tão bom, que foi parabenizado e ressaltado 

por todos neste país, como foi aquele CD-ROM com todas as 

informações, creio que podemos ter se não um CD pelo menos um 

programa que permita aberturas onde possam ser incluídas questões 

importantes das atividades que agora os conselhos municipais e 

estaduais estão assumindo por força dessas novas legislações.  

Gostaríamos de dar um prazo para que isso fosse feito.  Apesar de 

ser urgente, daríamos o prazo de 30 a 60 dias para que alguém nos 

auxilie  — Dataprev ou sei lá quem — a fazer esse programa para a 

Coordenação de Política. 

O terceiro item se refere à interface das políticas 

públicas.  Todas as transformações que estão ocorrendo no nosso 

país, a entrada do Terceiro Setor, todas as questões levantadas no 

seminário que tivemos agora da Frente Suprapartidária, nos trazem 

muita preocupação.  E não existe um local onde os Conselhos, de 

forma geral — Saúde, Educação, Trabalho —, se reúnam e discutam 

essa interface de todas as políticas.  O que a Comissão de 

Política propõe é que em setembro ou outubro  — porque em agosto 

teremos a Reunião Ampliada — seja feita, no CNAS ou em qualquer 

espaço de Brasília, uma oficina de trabalho entre os Conselhos.  

Vamos discutir no nosso âmbito de deliberação, para depois 

participar das discussões dessa articulação com as demais 

políticas públicas.  Gostaríamos que o conselho referendasse essa 

proposta, para começarmos a trabalhar sobre ela. 

Sobre a Reunião Ampliada de Salvador, o tema proposto 

foi “Co-financiamento da Assistência Social”.  Sei que o assunto é 

específico da Comissão de Financiamento.  Devo dizer que não 
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conversamos com a Comissão de Financiamento, até por falta de 

tempo, porque ontem eles estavam reunidos e nós também.  

Entretanto, temos uma sugestão, passível de alteração, para que os 

conselheiros nos ajudem nessa montagem da Reunião Ampliada, 

especialmente a Comissão de Financiamento. 

Pelas transformações que o país está atravessando, 

pensamos que essa Reunião Ampliada deveria ser aberta com uma 

discussão sobre o pacto federativo e a reforma do Estado.  Temos 

sugestão de nomes de pessoas para exporem esses temas, mas elas 

também são passíveis de mudança. 

Em seguida, como já houve um  seminário, sugerimos 

tornar pública a agenda básica desse seminário sobre o terceiro 

milênio feito pelo Congresso. 

A seguir, seria feita uma apresentação técnica dos 

instrumentos de descentralização e do co-financiamento:  

instrumentos de repasse, prestação de contas etc. 

No período da tarde, seria tratado especificamente o 

tema co-financiamento da Assistência Social, avanços e 

dificuldades, com exposição de municípios, Estados e União.  

Depois disso, duas experiências — se existirem no país, e creio 

que devem existir — exitosas no campo do co-financiamento. 

No dia seguinte seria feita apresentação da SEAS, sobre 

perspectivas e prioridades da SEAS para o ano 2000.   

Ao final, a construção de uma agenda básica de co-

financiamento para o ano 2000. 

Repito:  essa proposta é passível de sugestões, 

alterações e de negação.  Entretanto, ela é fruto do que a 
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Comissão de Política conseguiu sintetizar para apresentar aos 

senhores aqui.     

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Alguém deseja fazer 

comentários? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Antes de comentar 

o que a Tânia falou, quero dizer que me sinto um pouco chateada 

por não ter apresentado há mais tempo as companheiras do Conselho 

Federal de Serviço Social, que com sua presença engrandecem o 

Conselho Nacional de Assistência Social.  O Conselho Federal de 

Serviço Social tem nova diretoria e apresento a todos a nova 

presidente, a Elaine, do Rio de Janeiro, e a Léa, Vice-Presidente, 

de Minas Gerais.  Provavelmente, a Léa estará conosco acompanhando 

os trabalhos do CNAS, e se possível, Léa, também dando sugestões.   

 Sobre o que a Tânia falou, realmente, isso não foi 

discutido com a Comissão de Financiamento e estou propondo que ela 

discuta a proposta e faça sugestões.  Temos de saber que as 

Reuniões Ampliadas são a cara do CNAS, demonstram o que o CNAS 

pensa a respeito dessas questões.  Não se trata de apenas um 

seminário sobre co-financiamento.  Acreditando nisso, tenho 

certeza de que a Comissão de Política, que sempre teve grande 

integração com a Comissão de Financiamento, vai acatar nossas 

sugestões.  

 Com relação ao desdobramento da reunião CNAS/CEAS, 

poderíamos fazer o levantamento do que foi decidido na reunião e 

destacar as prioridades, isto é, aquilo que a Tânia comentou 

ontem:  quais as prioridades que estamos vencendo, quais as 
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próximas etapas, em curto, médio e longo prazo.  As de curto 

prazo, quais as que podem ser atingidas com mais rapidez.   

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO  - Eu solicitaria o apoio 

da Comissão de Financiamento.  Ontem, estudamos alguns detalhes da 

organização desse evento.  Estimamos de 800 a 900 pessoas 

presentes — é essa a capacidade que vamos preparar para esse 

evento da Bahia —, por causa da divulgação que está sendo feita, 

inclusive com o cadastro que os servidores da Comissão de Política 

estão fazendo. 

 Para se ter idéia da operacionalização do evento, ontem 

tivemos de verificar a extinção da locação de três salas de grupos 

de trabalho. Assim, qualquer modificação a ser feita, deve ser 

feita com uma certa antecedência, porque temos contrato com o 

Centro de Convenções. 

 Então, Conselheira Fátima, devemos fechar a programação 

o mais rápido possível.  Ontem, por exemplo, extinguimos os grupos 

de trabalho, deixando claro que iríamos participar do encontro 

mais com o intuito explicativo e de debate e não seguindo o modelo 

anterior das Reuniões Ampliadas. 

 Tivemos também a participação do Conselheiro Emerson, e 

juntos fomos à Secretária de Estado da Bahia, a Sra. Ridalva 

Figueiredo, que será a anfitriã do evento.  A propósito, sugiro ao 

Sr. Presidente que faça aquele ofício oficializando a Bahia como 

sede da nossa Reunião Ampliada, que contará com a participação da 

UPB, da Fundação José Silveira, do Conselho Municipal de 

Assistência Social, Conselho Estadual e a Secretaria de Estado.  

Aliás, a Secretária Ridalva já está esperando esse ofício. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Só complementando o aspecto que o 

Brito falou, não temos tempo a perder.  A reunião será no dia 17 

de agosto.  Temos exatamente 2 meses até lá.  A divulgação não se 

faz tão rapidamente.  Então, as sugestões que forem encaminhadas 

sobre a programação devem ser feitas nesta semana, o mais rápido 

possível.   

O que o Brito falou é muito sério.  Nós optamos por uma 

proposta, devido às críticas e sugestões da última reunião 

Ampliada, Fátima.  Muitas vezes, os trabalhos em grupo se 

dispersaram no último dia.  Então, temos de caminhar para uma 

forma mais racional de trabalho, mais produtiva, mais objetiva.  E 

entendemos nessa discussão  — e o grupo pode não concordar, mas 

era responsabilidade nossa apresentar uma pauta — que o debate 

aberto com a Mesa é muito mais produtivo do que os trabalhos em 

grupo, onde as pessoas ficam uma hora para se conhecer, uma hora e 

meia para lavar roupa suja e, em seguida, começar a discutir 

alguma coisa.   

O exemplo do seminário da Câmara nos demonstrou que ser 

objetivos e práticos leva a mais resultados do que ficarmos com 

muita teorização sem as devidas conseqüências. 

Sr. Presidente, peço desculpas por não ter 

anteriormente apresentado o gestor municipal da cidade de Niterói 

que desde o início da reunião está conosco.  Foi uma falha minha, 

da qual me penitencio, por não apresentar o Vereador Rodrigo, 

Secretário de Assistência Social do Município de Niterói e da 

Frente Fluminense de Municípios. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos o seguinte 

problema prático:  temos uma proposta de organização da Reunião 

Ampliada, elaborada pela Comissão de Política, para a reunião de 

Salvador.  Estamos com tempo exíguo, precisamos construir 

rapidamente essa agenda, porque, de acordo com o Conselheiro 

Brito, deveríamos enviar uma proposta preliminar para a Secretária 

Ridalva.  Portanto, consulto os Conselheiros se aceitam a proposta 

de, em princípio, aprovar o esquema preliminar e depois faríamos 

pequenos ajustes com a Comissão de Política, para definir nome de 

pessoas etc.  Creio que não teremos condição de definir isso aqui 

agora.  Poderíamos definir, preliminarmente, a proposta da 

Comissão de Política como sendo a agenda, e depois faríamos os 

ajustes.  Isso não é muito importante, o importante é existir uma 

proposta preliminar e fazermos o ajuste posterior, até porque 

ainda temos dois meses para decidir isso.  O mais relevante é a 

seleção das pessoas que vão participar do encontro, os expositores 

etc. 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A princípio, 

podemos decidir a data e quais os temas a serem tratados.   

Por exemplo, a Comissão de Financiamento quer fazer uma 

modificação.  A primeira, é que se trata de uma Reunião Ampliada 

do CNAS, então, sugiro perspectivas e prioridades do CNAS para o 

ano 2000, em vez de SEAS.   

A outra modificação seria com relação ao co-

financiamento, ver como poderemos fazer isso. 
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Minha proposta é que seja acertado agora o local, a 

comunicação para a Secretária. Ssabendo que há reunião Ampliada, 

as pessoas vão. 

Em relação ao co-financiamento, está mudando muito a 

conjuntura.  Devido à própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, as 

questões de co-financiamento poderão sugerir novas propostas. 

Estou propondo, portanto, que se marque um prazo para a 

entrega das sugestões, mas não de uma semana, pois isso é 

impossível.  Serão necessários 15 dias para fecharmos uma pauta. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Eu gostaria de 

enfatizar a necessidade de se fechar rapidamente essa pauta, 

porque nos dias 28, 29 e 30 deste mês estaremos promovendo, 

juntamente com a Associação Brasileira de Municípios, o IV 

Congresso Brasileiro dos Municípios em Salvador.  Será um grande 

evento e esperamos reunir de 4.000 a 4.800 prefeitos e vereadores.  

Essa ocasião seria uma grande oportunidade para divulgarmos a 

Reunião Ampliada.  Dessa forma, o fechamento dessa pauta é 

extremamente importante.  Aproveito a oportunidade e o ensejo para 

convidá-los a participar desse IV Congresso, que será um grande 

fórum de debates. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Na verdade, o que 

precisamos não é que se mexa na pauta, mas no esqueleto da 

reunião.  

Eu gostaria de sair daqui sabendo se vamos ou não ter 

grupos de trabalho.  Se houver grupo de trabalho, são necessárias 

mais quatro salas de suporte. O esqueleto é esse. 
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Outra questão:  a Secretária disse na reunião passada 

que gostaria de um total envolvimento da SEAS nessa pauta de co-

financiamento.  Então, sugiro que a Secretária ou a SEAS participe 

da definição dessa pauta. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Só quero lembrar que teremos três 

eventos sendo realizados nesses três dias.  A Reunião Ampliada 

será de dia e meio; meio dia será da reunião CNAS/CEAS, e no dia 

seguinte será a Reunião Ordinária do Conselho, com possibilidade 

de ser na UPB. 

O que precisamos, Fátima, é aprovar a metologia do 

trabalho.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com isso eu 

concordo.  Estou me referindo ao conteúdo.  A metodologia, as 

datas estão bem. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Sobre as questões a serem definidas, 

eu proporia que se aprovasse data e local, e se trabalhasse na 

divulgação da Reunião Ampliada, colocando três eixos, para as 

pessoas saberem o que será discutido:  a questão do pacto 

federativo, o co-financiamento da Assistência Social e a 

construção da agenda básica do co-financiamento.  Esses seriam os 

eixos, e o desdobramento seria a experiência bem-sucedida, a 

instrumentalização e a descentralização.  Podemos aprofundar isso, 

para ver se o tema de mesa será esse. 
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Poderíamos, desta forma, trabalhar nos seguintes eixos: 

co-financiamento da Assistência Social, o pacto federativa e a 

agenda básica para fazer com que isso aconteça. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica aprovada a 

proposta do conselheiro Leovane?  (Pausa.) 

Se há consenso, podemos considerar o eixo.  Depois a 

Conselheira Tânia poderia colocar isso em forma de documento, para 

eu encaminhar à Ridalva, em Salvador, para tomar conhecimento do 

programa.  Depois organizaríamos os detalhes. 

Com isso, encerramos os informes da Comissão de 

Política. 

Passamos aos Informes da Comissão de Normas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A Comissão de Normas já 

iniciou a preparação do relatório sobre os seus trabalhos durante 

a gestão do Dr. Gilson. A Coordenação de Normas já está fazendo o 

relatório. 

Outro item abordado foi o relativo aos critérios de 

inscrição das entidades nos Conselhos Municipais de Assistência 

Social.  Agora já temos o decreto regulamentador e legislação mais 

definida e, portanto, podemos retomar esse trabalho.  Ficou 

decidido que a Coordenação de Normas encaminhe ofício aos 

conselhos estaduais de Assistência Social reiterando os pedidos e 

sugestões à proposta inicial que apresentamos na reunião com os 

Conselhos Estaduais.  Isso já foi pedido, mas apenas um dos 

conselhos mandou sugestão. 
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A Comissão de Normas deseja que na próxima reunião 

deste Colegiado conste da pauta esse assunto, para aprovação pelo 

Colegiado e elaboração de resolução sobre esses critérios. 

Inclusive com aquela observação da reunião passada, da Conselheira 

Tânia, que fez aquele apelo veemente para nós. 

Vamos oficializar por escrito nossa solicitação à 

Secretaria Executiva sobre a consulta à Consultoria Jurídica em 

relação à inscrição de entidades prestadoras de serviços nos 

conselhos municipais ou estaduais de Assistência Social. 

Também gostaríamos de verificar junto à Secretaria 

Executiva se foram encaminhadas as recomendações da Oficina, 

realizada em 18 de maio de 1999, ao Ministro da Previdência, ao 

Chefe da Casa Civil, ao Ministro da Justiça e ao Programa 

Comunidade Solidária. 

Eu gostaria que a Rosângela desse alguns 

esclarecimentos a esse respeito. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Na última reunião, ficamos de 

encaminhar as resoluções da Oficina para a Casa Civil, ao 

Comunidade Solidária e outros.  Queremos saber se tais decisões 

foram encaminhadas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Foram encaminhadas.  

No material distribuído aos senhores está cópia das cartas que 

enviamos. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Passamos às mãos dos 

Conselheiros o resumo da Oficina de Trabalho, cujo título foi o 
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“Novo marco regulatório entre Estado e sociedade, o papel dos 

Conselhos de Assistência Social nesse cenário”.  Como alguns 

conselheiros não participaram do evento, estamos distribuindo o 

resumo para todos. 

Solicitamos, também, ao Secretário-Executivo que nas 

resoluções de restabelecimento de registro, relativas à prestação 

de contas, sejam identificadas as entidades pelo CGC e número do 

processo, porque na publicação consta, por exemplo, Resolução nº 

128, e se dá apenas o nome da entidade.  Isso está causando alguma 

confusão. 

Eram essas as considerações da Comissão de Normas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lembro que a Irmã 

está distribuindo a ata da Oficina, para que todos tenham as 

informações. 

Algum comentário? 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, eu participei da 

Oficina de trabalho, participei dos debates, mas meu nome foi 

omitido do Resumo da Oficina. 

Eu pediria que na pág. 2, quando termina a lista dos 

presenças, escrevessem o nome de Guilhermino Cunha.  Agradeço 

muito que façam isso, porque é um registro histórico. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acredito que 

possivelmente o Dr. Guilhermino não assinou a lista de presença.  

(Pausa.)  Realmente, ele não assinou a lista de presença. 
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GUILHERMINO CUNHA - Não assinei a lista de presença.  

Então, mea-culpa, minha máxima culpa.  Aliás, eu não assinei a 

lista de presença porque não a vi.  Estou pronto a assiná-la 

retroativamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não havendo mais 

nenhum comentário sobre a Comissão de Normas, passamos ao Informe 

da Comissão de Financiamento. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu gostaria de saber qual 

o posicionamento da Comissão de Normas sobre as dificuldades com 

relação ao Decreto nº 3.048 e a OS nº 210 do INSS, pois muitas 

perguntas sobre isso são feitas lá em Salvador. 

O Decreto nº 3.048 substituiu o Decreto nº 3.039.  O 

primeiro dava um prazo às entidades filantrópicas se inscreverem 

até o dia 30 de maio, mas o próprio decreto não estipulava qual 

seria o material que as entidades iriam encaminhar. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR -  Que se inscrevessem, não, que se 

enquadrassem. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Exatamente.  Se 

enquadrassem. 

Seria o plano de atividade e mais um documento interno 

da entidade, oficiado pelo presidente ou alguém da entidade, que 

dissesse que a entidade se enquadrava nos arts. 206 e 207 do 

decreto. 
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O Anexo 10 da OS nº 210 traz esses formulários.  E as 

entidades não os preencheram. Não sei qual a posição do CNAS, até 

de orientação para o INSS, em estipular um outro prazo para que as 

entidades que deram entrada no pedido possam regularizar sua 

situação nesse formulário. 

As técnicas do INSS da Bahia estão estipulando o prazo 

por fax.  Elas mandam para a entidade, e esta não sabe sequer o 

que está escrevendo.  Elas têm dificuldade de compreensão.  O 

Conselho Municipal de Salvador propôs que fosse feito um seminário 

com o INSS sobre o assunto. Acreditamos que não é papel do INSS 

punir as entidades, se elas não têm as devidas explicações.  

Então, é preciso que elas entendam o que estão preenchendo.  

Muitas entidades sequer conhecem o que é o Decreto nº 3.048, e 

outras não sabem o que é a OS nº 210. 

Eu gostaria de saber do CNAS se poderia haver 

recomendação do Conselho ao INSS, para que os escritórios do INSS 

nos Estados dessem, por escrito, um prazo.  A fiscal de lá disse 

que queria o material em três dias.  Eu disse que isso não seria 

possível, porque as entidades nem sabiam do que se tratava.  O dia 

28 de maio foi uma sexta-feira, e dia 30, domingo.  Muitas 

entidades não sabiam como fazer.  

Não sei qual é a posição do CNAS a esse respeito, mas 

isso pode acarretar dificuldade para renovação do certificado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Informo aos Srs. 

Conselheiros que conversei com o Donadon, Diretor do INSS, e ele 

me disse que haveria uma tolerância, no mês de junho, para entrega 

desses enquadramento, porque tudo ocorreu no final de maio.   
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Ele informou que tomariam como plano de trabalho da 

entidade o próprio documento da inscrição, porque lá já faz uma 

série de solicitações sobre informações da entidade. 

Agora o Marcos está me informando que o plano ficou 

para o ano que vem.  Então, o plano desse ano está dispensado, 

seria só o enquadramento. 

Também não existe punição para quem não se enquadrar. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A própria OS nº 210, não sei 

se no item 24.1, diz que o plano de trabalho será entregue apenas 

em janeiro de 2000.  Isso está lá bem claro. 

A entidade pode se enquadrar a qualquer momento, pelo 

menos foi o nosso entendimento.  Agora, as entidades de 

assistência social já trazem seu plano de trabalho, porque isso 

faz parte, é específico, é inerente à própria instituição. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Mas as que já gozavam da 

isenção podem se enquadrar a qualquer momento? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ -  A qualquer momento, pelo 

menos segundo a informação que eu tive.  Pode ser a qualquer 

momento, se realmente estiver em dia.  Não há perda de prazo nesse 

sentido, porque ela já tem a CND.  Parece que até a CND não está 

mais sendo cobrada, sendo apenas um quesito.  Seria mais para 

aquelas que estão enquadradas no 207.   

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - A preocupação, 

Presidente, era de o Conselho não normatizar, porque não pode. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele não pode, 

porque isso é atribuição do INSS. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Seria apenas sugerir ao 

INSS que eles informem qual a posição correta para as entidades. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Talvez fosse 

interessante enviar um ofício indagando o que é preciso para fazer 

o enquadramento. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Na Oficina, fiz essa pergunta 

ao Sr. Donadon, dizendo que íamos receber uma proposta de 

cumprimento de alguma coisa que já estava vencida.  Sabíamos que 

ia sair no dia  do vencimento.  Creio que o CNAS deveria fazer uma 

consulta por escrito a esse respeito ao INSS,  solicitando que nos 

dê resposta por escrito, para que fiquemos respaldados em relação 

ao prazo. Mas é preciso que dêem um prazo definido, não fique em 

aberto, senão ficamos com dificuldade para responder às entidades 

que perguntarem a esse respeito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Secretário-

Executivo vai tomar essa providência. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Se a consulta feita ao INSS teve 

como resposta que poderia ser feito o enquadramento da entidade em 

qualquer tempo, deveríamos manifestar essa interpretação e 

solicitar a confirmação disso pelo INSS.  Deveríamos fazer assim 
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em vez de sugerir um prazo.  Se dermos um prazo de 90 dias, há um 

número tão grande de entidades que algumas não vão tomar 

conhecimento.  Então, deveremos apresentar essa interpretação ao 

INSS e pedir a confirmação deles.  Na Reunião Ampliada de 

Salvador, divulgaríamos esse assunto com a maior amplitude. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - No desmembramento já traz o 

prazo de 40 dias.  Sobre isso veio o prazo estabelecido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Após o 

desmembramento. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Após o desmembramento, ela 

tem o prazo de 40 dias.  Então, as entidades que se desmembraram, 

não precisam pedir retroativo a 30 de maio.  Tão logo façam o 

desmembramento, elas têm o prazo de 40 dias, já estabelecido. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO -  Fiz essa pergunta 

principalmente em razão de dois segmentos do INSS:  a pessoa que 

está recebendo e o fiscal.  Na prática, a pessoa que está 

recebendo esses formulários, na Bahia, por exemplo, não sabe 

direito qual é o prazo.  Então ela diz claramente: tem de ser 

amanhã.  A preocupação é que chegue a essa pessoa do INSS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A sugestão do Dr. 

Guilhermino é muito boa.  Perguntaríamos se é esse o entendimento 

e eles confirmariam ou indicariam o prazo que eles vão definir. 
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O Secretário-Executivo me informa que o Donadon 

participou de uma reunião em São Paulo e deu algumas informações 

complementares. 

Tem a palavra o Dr. Marcos para falar a respeito disso. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Ontem, em São Paulo, o João 

Donadon disse que o prazo para as entidades se enquadrarem era 30 

de maio, que é o que consta da Ordem de Serviço nº 210.  O INSS 

está recebendo esses enquadramentos feitos no Anexo 10.  Está 

fazendo um acompanhamento entre quem está se enquadrando e a 

evolução da contribuição.  Para as entidades que estiverem 

faltando o enquadramento, eles vão mandar verificar o que está 

acontecendo.  O que me parece razoável é pedir a ele que prorrogue 

esse prazo, como fez o Ministro, ao prorrogar, por portaria, o 

pagamento dos acréscimos legais do mês de abril.  Liberou isso 

porque foi muito em cima.  

O prazo não está em aberto.  O prazo é 30 de maio e o 

INSS está acompanhando isso.  Parece que 70% das entidades já se 

enquadraram.  Então, o que o Conselho poderia fazer seria pedir 

que o INSS fixasse novo prazo, seja 60 ou 90 dias, para que as 

entidades saibam que até determinada data têm de fazer o 

enquadramento.  Não está em aberto, não.  Quem não se enquadrar, 

está faltando com alguma coisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, não está em 

aberto. 
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GUILHERMINO CUNHA - Eu gostaria de argumentar, por uma 

razão muito simples:  se damos a opção para o enquadramento, e 

constantemente estão surgindo novas entidades, fruto do 

desdobramento etc. etc., esse prazo — e qualquer prazo que se 

colocar — é inaplicável.  A menos que se esclareça em uma portaria 

que o prazo atinge determinados casos.  A realidade social é 

dinâmica.  É como se eu dissesse que a partir de 90 dias não se 

crie mais nenhuma entidade, porque ela não pode se enquadrar, ela 

não pode optar nem pelo Terceiro Setor nem pela situação de 

filantrópica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos fazendo uma 

confusão entre prazo para enquadramento e prazo para aqueles que 

se desmembrarem se enquadrarem. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Mas para o desmembramento, a lei dá 

o prazo:  são 45 dias. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Desse prazo não há 

como fugir.  Quem se desmembrar e não se enquadrar em 45 dias, 

perde o prazo. 

Agora, o prazo para enquadramento é que se tornou 

impossível de ser cumprido, porque eles publicaram o documento e 

exigiram que isso acontecesse 2 dias depois.  Isso é impossível 

para 10 ou 13 mil entidades fazerem. 

Então, considero procedente fazer a consulta, porque 

poderíamos ter alguma orientação do INSS. 
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LEOVANE GREGÓRIO - Na reunião passada, a Rosângela, da 

Comissão de Normas, fez um questionamento ao Presidente sobre a 

publicação da Política Nacional.  Ficamos esperando que o Ministro 

publicasse a Política e a publicação não saiu com o aval do 

Ministério.  A Rosângela fez um ofício sobre isso, e ficamos de 

ter nesta reunião a resposta do motivo da publicação pelo 

Presidente do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Encaminhei o ofício 

ao Sr. Ministro e até agora não tive resposta.  Já cobrei a 

resposta, mas até agora ela não veio. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, pelo menos 

diga ao Sr. Ministro que o CNAS espera para a próxima reunião um 

resultado.  O Ministro tem dito que o CNAS tem grande peso, que 

participaria das reuniões que pudesse.  Então, que não venha às 

reuniões, mas pelo menos mande a resposta das perguntas que 

fazemos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

Passamos aos Informes da Comissão de Financiamento. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Eu acabo de receber um telefonema do 

Deputado Eduardo Barbosa, que me pede que justifique a ausência 

dele, pelo menos na parte da manhã, porque ele é membro titular da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara e neste momento está sendo 

ouvido o já empossado Diretor da Polícia Federal.  Disse que fará 

o possível para estar aqui à tarde. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Comissão de 

Financiamento fez duas reuniões antes desta, mas por questão de 

ordem objetiva, por falta de documentos necessários não pode 

avançar muito.  Primeiro, não vieram os documentos referentes à 

execução orçamentária do primeiro trimestre de 1999, de janeiro, 

fevereiro e março.  Já estamos em junho, portanto, estamos no fim 

do segundo trimestre.  Recebemos apenas um documento, com o que se 

poderia dizer que a SEAS cumpriu com a parte dela de enviar os 

documentos referentes à execução orçamentária do primeiro 

trimestre.  Mas o que eles mandaram foi por Estado, e em cada 

Estado, as cidades.  Com a infra-estrutura que temos, ficaria 

muito complicado fazer um enquadramento daqueles gastos, para ver 

que gastos foram feitos com o benefício de prestação continuada, 

com creches, com pessoas portadoras de deficiência.  Eu não sei 

por que está havendo dificuldade em encaminhar esses documentos ao 

CNAS, uma vez que eles dão maior visibilidade não só para a 

Comissão de Financiamento, como para o CNAS.  É importante que os 

Conselheiros tomem conhecimento da execução orçamentária, porque 

depois isso também será enviado aos conselhos estaduais e 

municipais.   

Peço que para a próxima reunião esse primeiro trimestre 

da execução orçamentária seja enviado, para podermos nos 

pronunciar sobre isso.  É lamentável que o CNAS ainda não tenha 

aprovado nem tomado conhecimento mais detalhado da execução 

orçamentária de 1999, feita pelo órgão gestor.   
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - A quem a senhora solicitou 

isso? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ao Dr. César. 

A segunda questão se refere à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.  Nós a estávamos discutindo, mas era necessário ter 

a lei orçamentária no dia da reunião, e não a tínhamos, inclusive 

com os adendos que seriam feitos, como tivemos conhecimento no 

seminário realizado no Congresso Nacional. 

É fundamental solicitar à SEAS que esses documentos 

necessários ao bom andamento da reunião sejam apresentados, senão 

a reunião sofre graves conseqüências. 

O terceiro ponto é o critério de partilha, que era para 

ser apresentado.  A SAS se comprometeu que faríamos o orçamento 

para o ano 2000 baseado nos novos critérios de partilha.  Eu 

concordo que eles sejam modificados por fases, apesar de não ter 

conhecimento de como são feitas essas fases.  A Secretária acabou 

de falar sobre isso.  Tínhamos a informação de que talvez esses 

critérios de partilha fosse demorado, mas ela disse que na próxima 

semana nós os teremos. 

Gostaríamos que de ter esse material na primeira semana 

de julho.  Os prazos já estarão apertados para apresentar o 

orçamento.  Mas pelo menos poderíamos ter essa primeira fase de 

transformação dos critérios de partilha.  Proponho para a primeira 

semana de julho reunião da Comissão de Financiamento para discutir 

os critérios de partilha, fechar o primeiro trimestre de 1999, e, 

se possível, termos a Lei de Diretrizes Orçamentárias em mãos. 
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Poderíamos, para a próxima reunião, convidar alguém da 

Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde para 

discutirmos a questão da filantropia, não sob o ponto de vista de 

filantropia propriamente dita, mas como a filantropia repercute 

nos orçamentos e nas realidades dos hospitais e das nossas 

entidades do ponto de vista financeiro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Convidaríamos o 

presidente do Conselho de Saúde para vir aqui? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não.  Alguém da 

Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde.  

Essas são as propostas da Comissão de Financiamento. 

Não veio por escrito, porque a Mercedes está de licença 

e o Rui estava com a tarefa de fazer um relatório. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria que 

depois fosse encaminhado por escrito, se possível, para podermos 

verificar esses pontos de encaminhamento. 

Há algumas implicações das propostas da Conselheira 

Fátima com relação ao critério de partilha e eu as levantei ontem 

no Congresso Nacional.  Eu estava querendo discutir esse ponto 

quando fôssemos tratar do Regimento Interno, porque o nosso 

Regimento Interno tem um item que trata dessa questão e vamos ter 

de decidir a respeito.  

Se quiserem, podemos começarmos a examiná-lo agora. 

Pela emenda constitucional, conforme eu disse ontem, no 

Congresso Nacional, quem define critério de transferência agora é 
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a lei. Não é mais o CNAS ou a SEAS.  Isso não é mais competência 

nossa.  Esse é um ponto importante. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, pelo menos 

que se discuta isso.  Mais uma vez é importante que se tome 

conhecimento dessa emenda e se convide um representante do SUS, 

até para vermos como eles estão fazendo isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso tem implicação 

para toda área de seguridade social. 

Sinceramente, penso que poderíamos discutir esse tema 

quando formos analisar o Regimento. Conforme a decisão que 

tomarmos, essas coisas mudam.  Não adianta querermos discutir 

contra a lei. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Isso quanto ao 

critério de partilha.  Agora, com relação às outras questões, 

permanece.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mesmo co-

financiamento vai ter implicação muito grande.  Os senhores verão 

como está no texto da emenda constitucional.  Lá fala em critérios 

de transferência de Estado para municípios.  É algo muito mais 

amplo.  Isso mexe com autonomia municipal, que era o problema que 

tínhamos para enfrentar nos benefícios eventuais e várias outras 

coisas.  Isso fez parte do texto da minha palestra no Congresso.  

Até a Deputada Fátima Pelaes pediu-me uma cópia do meu 
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pronunciamento, porque ela iria tomar providências em relação a 

isso, em termos de revisão legal. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Objetivamente, 

quero que as outras questões que eu apresentei sobre financiamento 

sejam contempladas. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Quero fazer um comentário sobre 

essas questões de financiamento. 

Penso que a pessoa mais abalizada para fazer isso seria 

o Deputado Eduardo Barbosa.  Mas ontem encerrou, na Comissão de 

Orçamento, a discussão da LDO.  Agora vai para o plenário.  Mas 

muitas colocações feitas lá foram de consenso e foram aceitas pelo 

relator e há intenção dos deputados em aprovar.  Dois itens de 

fundamental importância, para nós que fazemos parte do sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social, foram 

tratados.  O primeiro deles era eliminar a CND da condição básica 

de repasse para os municípios.  Isso foi um compromisso do relator 

e foi aceito.  Não foi resolvida da forma como gostaríamos que 

fosse, me informou agora o Deputado Eduardo Barbosa, a questão dos 

5%, porque na LDO não pode haver isso, uma vez que ela é diretriz 

de intenção.  Eles fizeram um texto de recomendação, de 

preferencialmente serem aprovados os 5%.  Certamente, na parte da 

tarde, ele falará sobre isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de 

registrar a presença do Conselheiro João Ilídio, suplente da 



 60 de 186 

Conselheira Ângela, do Ministério da Previdência e Assistência 

Social, a quem damos as boas-vindas. 

Passo a palavra ao Secretário-Executivo, para falar 

sobre o próximo item de pauta. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Com relação ao calendário das 

próximas reuniões, conseguimos ajustar a disponibilidade do 

auditório, da sala de reuniões.   

Apresentamos a proposta de reuniões que está na página 

41. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Essa mudança de 

calendário se deve a uma solicitação do Conselheiro Eduardo 

Barbosa, que propôs que as reuniões não fossem realizadas nas 

quartas-feiras, podendo ser realizadas na terça-feira.   

Eu não tenho faltado a nenhuma reunião, venho de maca, 

mas venho... 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Fátima, isso é apenas uma 

proposta: nós passamos a reunião da quarta-feira para terça-feira.  

O Plenário é que vai decidir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Vocês passaram 

de quarta-feira para quinta-feira. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Não, passamos de quarta-feira para 

terça-feira.  Na página 41 está a proposta de cronograma de 

reuniões. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, peço 

muitas desculpas, porque tinham me falado que seria na quinta-

feira.    

Mas dia 21 de julho não é quinta-feira? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR -  A data da reunião do dia 21 de 

julho não mudou, nem pode ser mexida, porque é a data da eleição 

do presidente.  É o último dia do mandato do Gilson. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sendo assim, peço 

inúmeras desculpas. 

 

MARCOS MAIA - Mantivemos as datas da reunião Ampliada 

de agosto; a de junho, porque é o último dia do mandato do Gilson.  

A partir de setembro, antecipamos para terça-feira. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Como ficam as reuniões das 

comissões? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Faz na segunda-feira, um dia 

antes. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Se a reunião da comissão for 

na segunda-feira de manhã, muitos conselheiros terão de vir 

domingo à noite. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Então faz a reunião da comissão na 

quinta-feira.  A decisão é do Plenário. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Faz na segunda-feira à tarde. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não tenho o 

menor problema de vir no domingo à noite para Brasília.  Mas as 

outras pessoas podem vir no mesmo dia da reunião.   

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Se aceitamos haver mudança 

por causa de um conselheiro, por que não podem aceitar a dos 

outros?  Mudou-se de quarta para terça-feira, por causa do 

deputado.  Por que não mudar a reunião das comissões de segunda-

feira para quarta-feira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Porque a reunião 

da comissão precisa ser antes da reunião ordinária, por causa dos 

informes. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão a 

proposta da Conselheira Dora. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Na reunião da comissão, 

preparam-se os informes para serem discutidos na reunião 

ordinária.  Se a reunião da comissão for depois da reunião 

ordinária, fica difícil. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Continuo achando 

que deve ser mantida a reunião na terça-feira, porque é um dia em 

que acontecem muitas coisas em Brasília, e é importante o CNAS 

estar reunido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Parece que não há 

consenso em relação à proposta da Conselheira Dora, uma vez que é 

necessário que a comissão se reúna na véspera, para vir o material 

para a reunião ordinária. 

Em discussão o calendário.  (Pausa.) 

Em votação.  (Pausa.) 

Aprovado o novo calendário. 

Passo a palavra ao Secretário-Executivo para 

prosseguirmos o trabalho. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Entramos agora na discussão do 

Regimento Interno.  Não sei se neste horário — 12h45min — devemos 

começar essa discussão.  (Pausa.) 

Então, já que concordam em começar a discussão, vou 

apresentar alguns pontos. 

A Comissão designada pelo Plenário reuniu-se um dia 

inteiro, examinando ponto por ponto.  Nesse período, algumas 

coisas  aconteceram.  Por exemplo, a Medida Provisória nº 1.799-6, 

publicada há 5 dias, acabou com o Conselho Nacional de Seguridade 

Social.  Então, um dos itens do Regimento era indicação de 

representante do CNAS no CNSS.  A Medida Provisória nº 1.799, que 

tratou da estrutura da Presidência da República, também extinguiu 

o Conselho Nacional de Seguridade Social. 
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Alguns pontos não foram consensuais na discussão da 

Comissão.  Por exemplo, a participação do conselheiro suplente 

quando ele participa da reunião e o titular também está presente.  

Às vezes o titular sai e ele, na condição de suplente, vota.  Não 

houve consenso entre os membros da Comissão e o assunto é trazido 

ao Plenário.  Como se colocaria isso no Regimento?  O suplente 

pode ou não votar na presença do titular?  Por exemplo, abre-se a 

reunião com todos os titulares.  No meio da reunião, sai o 

titular.  Vem uma votação e vota o conselheiro suplente.  Daqui a 

6 meses, ninguém entenderá nada na hora em que for lida a ata, 

pois todos os titulares estão presentes e no meio da ata consta 

que o suplente votou.  Como ele votou se ele não estava 

participando da reunião?  Esse é um assunto a ser decidido aqui. 

Quando eu discuti com o Consultor Jurídico alguns 

pontos do Regimento, ele deu uma idéia  para o caso do ad 

referendum do presidente nas resoluções — e isso foi aprovado na 

Resolução nº 135, porque não constava aqui.  O Dr. Bonifácio 

sugeriu que os casos de indeferimento não fosse aprovada ad 

referendum a resolução, que a proposta de indeferimento fosse 

feita em plenário e, com aprovação do Conselho, publicada.  Os 

deferimentos seriam referendados, para maior agilidade; os 

indeferimentos seriam decididos pelo Plenário e depois disso 

publicados. 

Os pontos que apareceram depois da discussão da 

comissão é que queremos ver como o Plenário vai decidir.  Há 

outras coisas que foram apresentadas também pelo Presidente, 

depois que ele teve acesso ao esboço feito pela Comissão.  

Precisamos ver o que o Plenário pensa em relação a esses pontos. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Todos já têm em 

mãos o documento em discussão. 

O Conselheiro Guilhermino tem uma proposta para exame 

do Regimento. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Normalmente, quando estamos ou 

escrevendo ou especialmente reformando um diploma legal, ganhamos 

muito tempo, em vez de discutirmos todos os artigos, item por 

item, fazendo uma resolução que diz que aprovamos a reforma do 

Regimento, ressalvados os destaques.  Com esse tipo de resolução, 

pode-se fazer todo e qualquer destaque que se deseja.  Às vezes, 

em uma discussão de lei, a pessoa não estava nem querendo 

modificar alguma coisa e diz:  aqui está dito dessa maneira e já 

se começa a discutir detalhes e o trabalho não anda. A proposta 

visa ganhar tempo, sem cercear o direito e a liberdade de quantos 

queiram apresentar destaques. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu não entendi. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Volto a explicar. 

Queremos reformar o Regimento.  É vontade política.  

Decidimos aprovar a reforma.  Ressalvados os destaques significa 

que, se eu não tenho nenhum destaque a fazer, se ganha tempo.   

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu e o nobre Conselheiro ao 

lado estamos na mesma situação, não conhecemos o Regimento.   
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Quando o DVS foi criado, no processo legislativo 

congressual, o foi com o intuito de deixar sobrestada a matéria, 

aquela matéria à que se apresenta o DVS.   

Eu falo por mim e pelo Conselheiro  que está ao meu 

lado, pois não podemos aprovar em bloco uma matéria que não temos 

conhecimento.  E mais um problema:  não sei qual o quorum para que 

o DVS seja aprovado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Precisamos de 2/3 

para votação do Regimento Interno. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O senhor há de convir que é 

uma situação constrangedora para quem está participando pela 

primeira vez de uma reunião do Conselho.  Eu não posso dar meu 

voto favorável em bloco sobre uma matéria que nem li, nem recebi 

para ler.  Não posso ficar com a prerrogativa do ônus de dar o 

quorum de 2/3.  O mesmo tempo que levaria para ler os artigos e os 

incisos, levaríamos nós para apresentar todos os DVS e discutir um 

por um.  No meu caso, eu teria de destacar tudo.  Os senhores me 

desculpem, mas esta é a realidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como estão 

presentes dois novos Conselheiros titulares, o João Bernardo e o 

Marco Aurélio, possivelmente, pelo que eu entendi, terão interesse 

em ler todo o Regimento.  Neste caso, fica prejudicada a proposta 

do Conselheiro Guilhermino, em atenção aos novos conselheiros. 
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GUILHERMINO CUNHA - Desejamos ser práticos.  O disquete 

foi distribuído há um mês.  Eu li todo o Regimento.  Quando se faz 

a leitura, sabe-se o que quer destacar, a menos que seja algo 

superveniente.  Agora, se há dois conselheiros que não leram o 

Regimento, poderia ser dado um prazo para eles lerem e trataríamos 

do assunto à tarde. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O senhor teve um mês para 

fazer a leitura desse material e quer que eu tenha 4 horas para 

ler o Regimento? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - E na hora do almoço 

ainda? 

 

GUILHERMINO CUNHA - Então, façamos a leitura item por 

item. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Até porque vocês farão um 

favor aos dois novos Conselheiros.  Lendo item por item, vamos nos 

habituando com o processo legislativo e com as deliberações. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O bom senso sempre 

prevaleceu neste Conselho. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Eu retiro a proposta, Sr. 

Presidente. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradeço a 

liberalidade do Conselheiro Guilhermino.  Em atenção aos novos 

Conselheiros, devemos fazer a leitura do Regimento Interno. 

Já são 12 horas.  Como a nossa pauta está bem 

adiantada, consulto os conselheiros se deveríamos iniciar 

imediatamente a leitura do Regimento Interno ou faremos isso 

depois do almoço. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu proponho fazer a 

leitura agora, porque é uma coisa corrente.  Na parte da tarde, 

começaríamos a discutir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em função das 

inscrições que fossem pedidas ao longo da leitura. 

 

GUILHERMINO CUNHA - O quadro comparativo, conquanto só 

o tenha recebido neste minuto... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estava no disquete. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Não sei por quê, mas quando eu fui 

abrir no meu escritório, veio só o Regimento e não abriu o quadro. 

Quando temos um quadro comparativo, o que não foi 

modificado do Regimento não precisa ser discutido.  Só se lê o 

quadro. 

 

(Manifestações concomitantes fora do microfone.) 
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GUILHERMINO CUNHA - A leitura é feita como um todo, mas 

os destaques e votações são do quadro comparativo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - É de tudo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Os novos 

conselheiros são titulares e, se quiserem, podem fazer qualquer 

mudança no Regimento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos modificar 

tudo aqui, Conselheiro. 

 

GUILHERMINO CUNHA  - Então, vamos ler tudo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço à Secretaria 

Executiva que proceda à leitura do Regimento Interno.  Eu vou 

registrar o que cada Conselheiro pedir e anotar o nome dele no meu 

próprio Regimento Interno.   

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sr. Presidente, quem é o 

relator da matéria? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Eu não sou relator, sou o 

coordenador do grupo.   

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Quero pedir uma gentileza ao 

senhor.  Cada vez que o senhor ler o artigo, fazer o comentário 

sobre por que estamos querendo mudar.  Pelo que entendi, vamos ler 
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tudo isso.   Poderíamos ir lendo o artigo 1º e já decidir sobre o 

artigo 1º e assim sucessivamente.   

Agora, alguém tem de comentar a razão das mudanças. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Conselheiro, durante todo um dia, 

lemos item por item e discutimos o Regimento.  Os pontos que não 

eram consensuais, não mexemos.  Será trazida a idéia ao Plenário 

para que este decida.  Exemplo disso é o caso do conselheiro 

suplente.  Vamos ler e o que não tiver modificação, vamos 

passando.  Onde houver discussão, discute-se e já se faz a 

adaptação, para no final da leitura estar pronto o Regimento. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O Conselheiro Marco 

Aurélio nos lembrou uma coisa muito importante.  Ele é muito mais 

versado no exercício da democracia, notadamente de congresso.  

Creio que deveríamos fazer constar — e creio que isso será 

consenso — no Regimento que, para qualquer proposta de mudança que 

venha a ocorrer, seja designado um conselheiro relator, para fazer 

a relatoria das mudanças. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - É o mais prudente. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Como será discutido todo o 

Regimento, os pontos que forem polêmicos já serão decididos aqui. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Quanto a este, está 

perfeito.  Estou sugerindo colocar essa previsão no Regimento. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Então, será lido todo o Regimento, 

mesmo onde não houver alteração. 

Vamos começar a leitura. 

Regimento Interno do Conselho Nacional de Assistência 

Social  

Capítulo I 

Natureza e finalidade 

Art. 1 ° - O Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS, instituído pela Lei n ° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é 

órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente do 

sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à 

estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social, tendo 

por competência:... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu faria um 

destaque no art. 1º. 

Conforme mencionei na minha exposição de ontem, temos 

uma novidade em termos da composição paritária do Conselho 

Nacional de Assistência Social prevista no texto constitucional, 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, segundo está no texto que 

eu fiz.  Até está sublinhado lá. 

O art. 194 da Constituição — que organiza a seguridade 

social —, em seu § 1º diz simplesmente o seguinte:  compete ao 

poder público, nos termos da lei — isto é, tem de ser em termos de 

lei —, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 

objetivos. O inciso VII do mesmo artigo determina: caráter 

democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
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participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, 

empresários e aposentados. 

Isso é muito importante, porque se estivesse no órgão 

colegiado se poderia entender que era só no Conselho Nacional de 

Seguridade Social, que foi extinto.  Então, é nos órgãos 

colegiados.  Todos os órgãos colegiados do sistema da seguridade 

social — Previdência, Saúde e Assistência — deverão ter essa 

composição quadripartite.  Essa composição paritária foi possível 

porque o antigo inciso VII era vago.  A LOAS regulamentou com 

composição paritária entre governo e sociedade civil.  

Minha proposta, como isso tem de ser definido em lei, e 

como essa lei ainda não existe, porque essa emenda constitucional 

é de 16 de dezembro, é que retiremos a expressão “composição 

paritária” daqui. Se está na LOAS, enquanto não houver nova lei, 

continuará como composição paritária. 

Coloco o problema para o Plenário, para ver qual a 

melhor decisão que poderíamos tomar.  Se deixarmos “composição 

paritária”, estaremos sendo inconstitucionais. 

Pela ordem, tem a palavra a Ângela. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Em primeiro lugar, eu 

queria frisar que a idéia de paridade é gênero, em relação a ser 

tripartite, bipartite, quadripartite, quintipartite ou 

sextipartite.  Por quê?  De um lado há um número de governo e, do 

outro, o de sociedade civil.  Se a estratificação da sociedade 

civil, onde se encontram, por exemplo, segmentos mais fragilizados 

se divide em 2, 3 ou 10, não importa, mas a paridade tem de ser 

dada entre sociedade civil e governo. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu fiz uma consulta 

verbal ao Dr. Gláucius, da Consultoria Jurídica, e não é essa a 

interpretação dele.  A interpretação é a de que teremos de nos 

adaptar à Constituição. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO  - Concordo com a colega 

conselheira, e acrescentaria mais:  que o Regimento permanecesse 

com essa expressão “composição paritária” até que fosse mudada a 

lei.  Se essa expressão está na LOAS, que o Regimento permaneça 

com ela, até que se mude a LOAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aí cabe a seguinte 

questão jurídica:  quem vale mais?  A LOAS ou a Constituição?  E 

qual a interpretação da Constituição? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quando foi feita 

a LOAS e a paridade foi ali colocada, nós avaliamos a questão da 

composição quadripartite.   Mas perguntamos o seguinte: quem são 

os empresários que vão participar do Conselho Nacional de 

Assistência Social?  A paridade tem de ser de acordo com a 

realidade.  Aqui, a paridade teria de ser de governo e sociedade 

civil.   

A meu ver, tirar a paridade é ir de encontro a um dos 

princípios básicos dos Conselhos, que é serem paritários, 

exatamente para serem um instrumento da democracia.   

Isso de ser quadripartite será depois, e terá de ser 

estudado de acordo com a realidade da Assistência Social, porque 
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quando elaboramos a LOAS vimos que o melhor era assim, pois era a 

aplicação da realidade. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, estamos tentando 

ajudar no processo.  Poderemos gastar todo o dia de hoje e vamos 

precisar de uma outra reunião para discutir o Regimento.  

Entretanto, se chegarmos a um consenso, poderemos ter um prazo 

para que todos leiam o Regimento, marquem seus destaques.  Com 

isso, estaremos ganhando tempo. 

Falando sobre essa mudança, o Regimento Interno pode 

ser alterado a qualquer tempo pelo Plenário do CNAS.  Assim, não 

há razão para mexer antes de toda a adequação.  Pode acontecer que 

essa composição quadripartite seja mais aplicável ao Marco Legal 

do Terceiro Setor, que envolve empresários, do que à pura 

assistência beneficente.  Nenhum empresário vai ter contribuição a 

dar nem por que trabalhar aqui.  Todavia, a tese seria a seguinte:  

fica prejudicada a alteração desse dispositivo, por uma razão 

prática, uma vez que este Plenário tem autoridade para mexer no 

Regimento quantas vezes quiser. 

A outra sugestão seria a de fazer a leitura corrida, 

mas não parar a cada destaque.  Pode acontecer que a pessoa que 

fez o destaque fique sabendo que aquilo ali fere a lei e então cai 

tranqüilamente.   

Quando se tratar de questão filosófica é que vamos 

debater mais. 

Portanto, repito minha sugestão:  não parar a cada 

destaque. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Este destaque é 

importante, no meu entendimento, porque estamos mexendo aqui com 

texto constitucional.  Seria importante formar um consenso sobre 

essa matéria, porque se vamos manter dessa forma, porque houve um 

consenso, muito bem, mas é preciso haver esse consenso. 

 

GUILHERMINO CUNHA - A proposta é para sermos práticos.  

O destaque feito foi de fundo, foi oportuno. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É importante que o 

Conselho tome conhecimento da alteração da Constituição, no texto 

constitucional, que ainda não está clara, e que mexe com a 

composição do Conselho.  Como isso virá em função da lei e a lei 

não existe ainda, podemos manter no texto a palavra “paritária”, 

até porque não temos como mexer nisso agora. 

Indago:  os Conselheiros consideram que o texto, da 

forma como está, com a expressão “composição paritária” atende à 

lei em vigor, mesmo que haja essa questão em relação à 

Constituição? 

Vamos manter o texto e vamos encaminhar uma consulta à 

Consultoria Jurídica do Ministério sobre a matéria ou não? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não mexe com isso não! 

 

GUILHERMINO CUNHA  - Não levante a lebre. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pelo amor de 

Deus, deixa como está para ver como fica. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, fica o texto 

como está, porque ele não está sendo colocado em questão. 

Eu retiro a minha proposta de retirar a expressão 

“composição paritária” do art. 1º. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Prossigo a leitura.  

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

 

II - normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços de natureza pública e privada no campo da assistência 

social; 

III - fixar normas para a concessão de registro e 

certificado de entidade de fins filantrópicos às entidades 

privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência 

social; 

IV - conceder atestado de registro e certificado de 

entidade de fins filantrópicos, na forma do regulamento a ser 

fixado, observado o disposto no artigo 9° da Lei n ° 8.742, de 07 

de dezembro de 1993; 

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de Assistência Social; 

VI - convocar ordinariamente a cada quatro anos a 

Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição 

de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes 

para o aperfeiçoamento do sistema; 
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VII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 

Assistência Social a ser encaminhada pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social - MPAS; 

Em relação ao inciso VIII, eu gostaria de dizer que a 

Comissão acrescentou um negrito aí, que já existia no começo da 

frase, portanto está superado.  Era a parte da regionalização.  

Então, ficaria o mesmo texto: 

VIII - aprovar critérios de transferência de recursos 

para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para 

tanto, indicadores que informem sua regionalização mais 

eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade 

infantil e concentração de renda, observadas as características 

regionais, além de disciplinar os procedimentos de repasse de 

recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, 

sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.   

Aí entra o aspecto da emenda constitucional. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quero um destaque 

aqui. 

A Emenda Constitucional nº 20, no art. 195, § 10, diz:  

a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o 

Sistema Único de Saúde e ações de Assistência Social, da União 

para os Estados, do Distrito Federal aos municípios e dos Estados 

para os municípios, observada a respectiva contrapartida de 

recursos. 

No meu entendimento, a Constituição está retirando do 

Conselho a prerrogativa de legislar sobre isso, prerrogativa que 

tínhamos, de certa forma, conferida pela LOAS.  A LOAS nos dava 
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essa prerrogativa.  Neste caso, acho que no mínimo deveríamos 

retirar isso das competências do Conselho. 

Em discussão a proposta. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que não 

deve retirar de jeito nenhum. 

Estou acrescentando o seguinte: ouvido o Conselho 

Nacional de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso não pode! 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por que não pode? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Porque isso está na 

Constituição e você não pode mudar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas vamos ter que 

entender a Constituição e aplicá-la. 

Eu acho que deve permanecer, mas não sei expressar 

como. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Acho necessário que analisemos para 

ver se há alguma coisa com relação ao Regimento em que se possa 

fazer uma discussão sobre o orçamento.  Se for só esse item que 

fale sobre recurso e transferência, é necessário que procuremos 

saber como nós, Conselho Nacional de Assistência Social, vamos 

apreciar o orçamento.  Temos de ver de que modo este Conselho 

poderá discutir essa transferência.  Eu não sei qual seria o texto 
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para essa situação, mas acho que é necessário haver alguma coisa 

que nos oriente em relação a isso. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, a emenda 

constitucional é extremamente recente.  Na hierarquia das leis, 

não há a menor dúvida de que a precedência é a Constituição.  

Todavia, quando ela diz que vai ser regulamentada, se nós 

revogarmos isso aqui, vamos criar o que se chama de vacatio legis.  

Enquanto não sai a lei, ninguém decide nada.  Então, novamente, 

princípio de regimento não tem urgência, não é sarampo.  

Inclusive, quando se faz uma reforma de regimento, temos de ver 

primeiro o que precisa ser modificado para funcionar bem a 

instituição.  Regimento e quase nada é a mesma coisa.  Regimentos 

são normas nossas para que nós possamos funcionar bem.  A primeira 

coisa a fazer ao se alterar um regimento é dizer:  não estamos 

funcionando bem em relação à presença dos suplentes, por exemplo; 

estamos precisando definir alguns critérios sobre a presidência; 

alguns critérios sobre eleição.  Fazemos a modificação para 

funcionar melhor. 

De novo, minha proposta seria a de deixar como está, 

sob pena de prejudicar.  Se precisar acertar no futuro, minha 

sugestão é, datíssima vênia, sem ainda conhecer a lei, que o CNAS 

precisa ter atribuição de aplicar os critérios definidos pela lei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No caso, quem 

aplica é a SEAS. 
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GUILHERMINO CUNHA - Ou acompanhar, ou fiscalizar.  O 

fato é que se tirarmos o CNAS do sistema... Eu não estou querendo 

que nós mesmos façamos isso, mas se alguém quiser nos tirar, tire. 

Minha sugestão seria novamente a de não mexer.  Com 

todo o respeito à emenda constitucional, se ela determina que será 

nos termos da lei, enquanto não existe a lei, não mexemos, senão 

ninguém vai saber como definir. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - O Conselheiro Guilhermino 

já antecipou o que eu ia dizer.   

Se prestarmos atenção ao verbo, vemos que lá se diz:  a 

lei definirá os critérios.  Isso está mostrando que ainda vai ser 

definido.  Então, seria uma precipitação nossa retirar do texto do 

Regimento agora. 

Concordo com o Conselheiro Guilhermino. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Data vênia, vacatio legis já 

existe.  Hoje, o Conselho já não pode mais interferir, porque a 

Constituição é soberana.  Então, o vacatio legis a que o senhor se 

referia já existe.   

O que está havendo aqui é uma confusão entre mudança de 

legislação constitucional e normas de trabalho do Conselho.  Se 

não definirmos exatamente isso, vamos ficar aqui discutindo sem 

razão.  Particularmente, eu me considero uma pessoa especialista 

em processo legislativo e Constituição.  Não me coloco no direito 

de questionar o texto constitucional, mesmo por meio do Conselho. 

São duas coisas distintas a fazer aqui:  arrumar o 

nosso procedimento deliberativo, legislativo e funcional — e me 
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parece que há algumas sugestões aqui —, e termos uma assessoria 

jurídica calcada para a regulamentação do nosso Regimento, de 

acordo com as mudanças constitucionais que venham a ser feitas, 

para adequação do nosso Regimento. 

Querer que o Conselho tire suas próprias atribuições 

enquanto a lei nada definiu, é, no mínimo, ser mais realista que o 

rei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passo a palavra ao 

Secretário-Executivo. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Só quero lembrar, principalmente 

ao Conselheiro Marco Aurélio, que está chegando agora, que depois 

de tudo o que for feito, tudo o que o Plenário decidir, temos, por 

norma regimental, de mandar para a consultoria jurídica este 

documento.  Lá será feita uma análise jurídica.  Aquilo que não 

estiver juridicamente correto... 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O senhor me desculpe, mas eu 

quero decidir com o parecer jurídico, e não o parecer jurídico 

decidir em cima da minha decisão. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Mas temos de mandar.  A própria 

aprovação deste Regimento sofreu alguns cortes por aprovação do 

Sr. Ministro. 

 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Mas retorna, não? 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Lógico.  Retorna, mas com decisão 

do Ministro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mais ou menos 

baseada no que disse o Reverendo Guilhermino, e também 

considerando o que o Marco Aurélio disse, eu faria a seguinte 

proposta:  não mexeria no Regimento Interno até ficar claro a 

questão da emenda constitucional.  Não estamos indo de encontro à 

lei, porque para isso teríamos de estudar a lei.  Acho que vamos 

ser as eternas ovelhinhas:  edita-se uma lei, não se sabe para que 

ela vem, como vai fazer e já acabamos com tudo o que temos.   

Vai para o jurídico, que provavelmente vai analisar e 

dar orientação. 

Deixo clara a minha posição:  sou a favor de manter o 

texto como está. 

Em segundo lugar, mandar à Consultoria Jurídica para 

análise.  Em terceiro lugar, o Conselho Nacional de Assistência 

Social procure uma forma de estar participando disso, senão vamos 

ter um grande prejuízo.  A SEAS terá que se adequar e tal 

adequação terá de passar por este Conselho para ser fiscalizada. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu faria uma sugestão ao 

Presidente e ao Secretário-Executivo:  muitas vezes, cabe a nós 

conselheiros marcar posição.  Isso é fundamental.  Mas também nos 

cabe marcar posição com limite de autonomia do próprio colegiado.  

Creio que não estamos entendendo muito bem qual é o limite de 

nossa autonomia.  
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Sugiro que seja feita uma oficina  — fizeram oficinas 

sobre tantos temas — sobre o papel do conselheiro, inclusive para 

se saber qual o limite de sua autonomia.  Ficamos discutindo 

questões que são legais e não podemos ficar apenas discutindo ou 

marcando posições políticas necessárias sobre coisas que são 

imutáveis.  Essa é a sugestão. 

Concordo com o Secretário-Executivo e com o Conselheiro 

Marco Aurélio:  precisamos discutir o andamento do Conselho.  Não 

podemos viabilizar este Conselho, cujos mandatos vencem no ano que 

vem, sobre posições do Regimento que podem ser alteradas de comum 

acordo.  Se isso for verdadeiro, podemos continuar discutindo 

processo e operacionalizações e não discutir questões sobre as 

quais não temos autonomia nem poder para decidir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda estão 

inscritos os Conselheiros Ângela, Guilhermino e Marco Aurélio. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O suplente da minha 

vaga neste Conselho é o representante da Consultoria Jurídica.  

Ele é de lá, e o Dr. João Ilídio poderia levar em menor tempo 

essas questões que temos dúvida para que sejam esclarecidas. 

Ele estava me informando que quando a emenda 

constitucional fala que a lei definirá critérios, esta lei tanto 

pode ser a lei que está vigendo como a lei que venha a viger e 

substituir esses critérios.  Portanto, cotejando o que ele fala 

com o que disse o Conselheiro Marco Aurélio, isto é, que não 

devemos ser mais realistas que o rei, devemos manter o que está no 

Regimento até que a Consultoria Jurídica ou outro instrumento 
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legal venha substituir o dispositivo da LOAS.  Depois vamos ver 

como fica, senão fica inviável nosso trabalho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse esclarecimento 

é excelente.  Ele disse que a tal lei pode ser a LOAS, porque é a 

que está vigendo.  Essa é uma interpretação importante. 

Com a palavra o Conselheiro Guilhermino. 

 

GUILHERMINO CUNHA  - A impressão que tenho é que já 

temos consenso quanto  à essência da matéria.   

Quando se usa da palavra, nem sempre se está querendo 

marcar posição, está querendo ajudar o processo, a fim de que o 

Conselho possa funcionar bem.  Assim, sentindo que é esse o 

consenso, independentemente dos outros argumentos, deveríamos ir 

adiante, para ganhar tempo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda está inscrito 

o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que vocês decidiram? 

 

GUILHERMINO CUNHA - Manter o princípio do Regimento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Houve interpretação 

de que a lei mencionada na emenda constitucional pode ser a lei 

que está em vigor, no caso, a LOAS.  Se a LOAS diz que os 

critérios são estabelecidos pelo CNAS, por proposta da SEAS, 

mantemos o que está no Regimento. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Está certo. 

E a proposta da Conselheira Ângela de desmembrarmos o 

que é regulamentação constitucional do que é o nosso Regimento, 

como fica?  Ele pode ver o nosso Regimento, ver as leis que foram 

alteradas e dizer quais as regulamentações a que temos de nos 

adaptar, com embasamento jurídico.  E tratamos hoje dos nossos 

procedimentos administrativos. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Este é o papel da 

suplência.  Ele foi muito bem escolhido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Apelo ao nosso novo 

Conselheiro, Dr. João Ilídio, que encaminhe nossas dúvidas e 

nossas propostas à Consultoria Jurídico.  Com isso, aguardaríamos 

um pronunciamento a respeito da matéria legal, porque ela é muito 

importante, para que o nosso Regimento não contenha nenhuma 

ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, principalmente. 

Aprovaríamos o que entendemos ser administrativo, 

aguardando uma definição para eventual revisão deste Regimento. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Mas vamos continuar tratando 

dos assuntos administrativos com a mesma metodologia, isto é, 

discutindo um a um. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Exatamente. 

Peço ao Secretário-Executivo que encerre a leitura do 

artigo 1º. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Vamos prosseguir a leitura.  

IX - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 

como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos 

aprovados; 

X - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os 

programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS. 

No item XI há uma proposta da Comissão nomeada de 

acrescentar “acompanhar a implementação do Plano Nacional de 

Assistência Social que deverá ser consolidado a partir dos Planos 

Estaduais e Municipais de Assistência Social, conforme preconiza a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993”. 

Isso não existia antes, e foi sugerido pelos três 

conselheiros nomeados para fazer essa revisão. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Quem são os três Conselheiros? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - A Dra. Tânia, Dra. Dora e Dra. 

Fátima. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Onde está a Dra. Tânia? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Foi proposta sua, não é, Fátima, a 

inclusão deste item? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Fui eu mesma. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Poderia explicar? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A justificativa é 

que o Plano Nacional de Assistência Social é necessário, pois ele 

dará as metas, as prioridades etc.  Esse plano deve ser 

consolidado a partir dos planos estaduais e municipais, não ser 

aquilo que sempre questionamos, isto é, vir tudo pronto de cima 

para baixo.  Ficou claro? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Da forma como esse item 

foi colocado é importante, porque agora, com os novos critérios de 

isenção, as entidades assistenciais terão de demonstrar claramente 

qual o seu plano de trabalho de ação social.  Ele tem de estar 

coadunado com o plano estadual e municipal.  Se acompanharmos, 

ficará mais fácil para emitirmos os certificados e avaliar a ação 

dessas entidades. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - A Amélia está lembrando que seria 

bom tirar a expressão “conforme preconiza a lei”, porque a lei não 

fala em plano.  A lei fala só na Política Nacional. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quando 

discutíamos isso, chegamos à conclusão de que a Assistência Social 

tinha de ter um plano. 

Eu concordo com a sugestão da Amélia.  Mas digo que não 

está em desacordo com a lei, porque, ao falar na política, a 

política tem de ter um plano. 
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ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Uma das críticas que 

faço a todo o arsenal normativo brasileiro é que muitas leis têm 

mania de detalhar muito, o que complica demais.  É claro que o 

plano deriva da Política, mas como se fala só em política, é mais 

objetivo não colocar a expressão “conforme a LOAS”, porque tudo 

que está no nosso Regimento deriva da LOAS. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Talvez aqui também haja um aspecto 

de técnica legislativa.  

Quem elabora esse plano?  É a SEAS? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com certeza, é o 

órgão gestor.  E passa pela fiscalização do CNAS. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Nosso princípio fica híbrido, 

porque ao mesmo tempo em que eu digo que o Conselho deve 

acompanhar o plano, estou dizendo como ele deve ser feito. 

Quando eu digo que deverá ser elaborado a partir de 

planos, estou falando para a SEAS, não estou falando para o CNAS.  

Este é o nosso Regimento.  Em técnica legislativa, seria 

acompanhar a implantação do plano de Assistência Social elaborado 

pela SEAS.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Poderia ser a 

seguinte redação:  que deverá ser consolidado a partir dos planos 

estaduais e municipais de Assistência Social e apresentado pela 

SEAS. 
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GUILHERMINO CUNHA - Mas isso não é função nossa.  

Estamos legislando para a SEAS.  Isso não é nossa competência. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Aí a senhora está legislando 

pelo Município, pelo Estado e pela União. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Nós queremos 

dizer “fiscalizar o plano nacional de Assistência Social”. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Quem fiscaliza é o Tribunal de 

Contas.  A senhora pode acompanhar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acompanhar a 

implementação. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Dra. Fátima, temos de ter 

noção de lei, de hierarquia, do que podemos e o que não podemos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Nós temos de ter 

acesso e acompanhar isso.  Como você colocaria então?  Eu não 

quero brigar, apenas resolver o problema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está bem claro:  o 

Conselho não pode legislar sobre a forma de elaborar esse plano, 

porque não é nossa competência.  Então, sugiro colocar um ponto 

final depois de “plano de assistência social”.  Isso é o que 

podemos fazer. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Concordo, Sr. Presidente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pronto.  Essa é 

uma sugestão.  Agora, só ficar dizendo que não pode fazer... 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Não somos nós a dizer isso, é 

a lei que diz.  O país é democrático, regido por leis, por 

Constituição e outros regulamentos!  Em eleição há gente que ganha 

e gente que perde. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão a 

retirada do texto a partir do quê. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Para mim está 

completamente correto ficar o ponto após Assistência Social. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Então, não precisa mais 

discussão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com isso, está 

decidida a questão. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Então, a redação será a seguinte: 

XI - acompanhar a implementação do Plano Nacional de Assistência 

Social. 

Não estamos falando em renumeração de artigo, até 

porque isso será feito depois. 
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XII - indicar o representante do Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS junto ao Conselho Nacional de Seguridade 

Social.   

A proposta em relação a este inciso é de retirar, 

porque não existe mais o CNSS. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Vai ter um 

momento em que vamos discutir esse assunto. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Prosseguindo. 

XIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno - 

(ref. artigo 18, inciso XIII, da Lei. n° 8742, de 7 de dezembro de 

1993). 

Aqui constava o seguinte: elaborar, aprovar e modificar 

o Regimento Interno.  Sugerimos tirar “modificar”, porque isso 

está implícito.  Se pode elaborar e aprovar, pode modificar.  

Considerei que “modificar” era redundância. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Nós estamos analisando um documento 

existente, já elaborado.  Na verdade, seria modificar o Regimento 

Interno, porque ele já existe. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Não estamos elaborando, porque 

ele já existe. 

 

GUILHERMINO CUNHA - É só cortar aí:  modificar o seu 

Regimento Interno. 
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ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Alterar é melhor. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - O que está na Resolução nº 80 é 

elaborar, aprovar e modificar o seu Regimento Interno. 

Na reunião, a Comissão entendeu que podia tirar 

“modificar”, porque quem pode elaborar e aprovar, pode modificar 

também.  Agora, se quiserem, pode ficar do mesmo jeito.  Era só 

questão de redação. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu acho que ele tem 

razão:  deve constar o modificar, porque estamos modificando e não 

criando um novo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Desculpem, mas aqui 

é questão de entendimento.  Nós podemos elaborar um novo 

regimento, totalmente diferente deste, e isso é competência do 

Conselho.  Tem de ficar elaborar e aprovar. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - O que abunda não 

prejudica.  Deixa modificar também, como era antes. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Deixa o modificar 

também. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Prosseguindo. 

XIV - Divulgar, no Diário Oficial da União, todas as 

suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS e os respectivos pareceres emitidos, podendo, 
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também, utilizar outros meios de comunicação e divulgação para a 

transmissão de decisões e outras informações que o Conselho julgar 

necessárias; 

XV - estabelecer critérios e definir prazos para a 

concessão de benefícios eventuais; 

XVI - propor a instituição de benefícios subsidiários, 

ouvidas as representações de Estados e Municípios, conforme o 

previsto no parágrafo 3° do artigo 22 da Lei n ° 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993; 

XVII - definir os programas de Assistência Social, em 

âmbito nacional. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Presidente, está certo este 

termo “definir”?  Está, Ângela? 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Está.  Consta da LOAS.  

Aí há as prioridades que vão para criança, como vai ser feito.  

Por isso a Secretaria sempre vem prestar os esclarecimentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos que colocar 

aqui as palavras que estiverem contidas na lei.  Precisamos ver se 

a palavra “definir” consta da lei. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Dr. Marcos, onde eu acho isso 

na lei? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A competência do 

Conselho está no art. 18. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu li o art. 18 e não achei a 

palavra “definir” em nenhum momento. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não está nas 

competências. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Está no art. 24 da LOAS: “Os 

programas de assistência social compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência 

definidas para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e 

os serviços assistenciais: 

§ 1º - os programas de que trata este artigo serão 

definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com 

prioridade para a inserção profissional e social”. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Inverteu-se a ordem, 

como objetivo principal, porque já estamos dentro do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Diz o art. 24 da 

LOAS: 

 

“Os programas de assistência social compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidas para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais: 
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§ 1º - os programas de que trata este artigo serão 

definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, 

obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com 

prioridade para a inserção profissional e social”. 

Os respectivos conselhos são o Nacional, o Estadual e o 

municipal.   

 

GUILHERMINO CUNHA - O CNAS define em nível nacional, o 

estadual no âmbito estadual e o municipal, no municipal. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - XVIII - Cancelar o registro de 

Entidades e Organizações de Assistência Social que incorrerem em 

irregularidade na aplicação de recursos públicos, conforme o 

disposto no art. 36 da Lei n ° 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

XIX - propor a alteração dos limites de renda mensal 

per capita definidos no parágrafo 3° do artigo 20 e caput do 

artigo 22 da Lei n° 8, 742, de 07 de dezembro de 1993; 

XX - aprovar as normas de funcionamento das 

Conferências Nacionais de Assistência Social; 

XXI - propor o regimento das Conferências Nacionais de 

Assistência Social e submetê-lo à aprovação da instância 

competente. 

Com isso, acabamos a leitura do art. 1º. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Proponho 

suspendermos a reunião e voltarmos às 14 horas, porque já são 

quase 13 horas. 

Está suspensa a reunião. 
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            PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos reiniciar 

nossos trabalhos. 

 Inicialmente, quero trazer uma proposta que o 

Conselheiro Guilhermino fez: reiniciar a reunião pela análise dos 

processos, retomando o Regimento Interno posteriormente.  A este 

respeito, creio que a parte mais difícil do Regimento já 

superamos, agora só restam questões menores, que têm a ver com 

rito e exames de processos. O Regimento tem 15 páginas, e corremos 

o risco de não poder examiná-lo todo hoje. 

 Se os Conselheiros estiverem de acordo, iniciamos pelos 

processos que, pelo Regimento Interno, devem ser apreciados nesta 

sessão. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma 

proposta.  Comecemos já a reunião analisando os processos.  No 

final, vemos o que falta discutir, porque há outras questões 

importantes a serem tratadas.  Em relação ao Regimento, como há 

muitos questionamentos e Conselheiros que não o leram, vemos a 

forma de resolver isso, ou fazendo uma reunião extraordinária para 

discutir o Regimento ou examiná-lo em outra ocasião.  Mas resolver 

as partes pendentes. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Iniciamos, 

portanto, pelos processos. 

 

 JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Antes de iniciar o exame dos 

processos, Sr. Presidente, eu queria fazer um informe relativo ao 

Ano Internacional do Idoso. 
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 Trago ao conhecimento dos Conselheiros que haverá 

reunião ordinária nos dias 27 e 28, no Rio de Janeiro, e este mês 

se trabalha com encontros intergeracionais.  O evento de 

referência deste encontro será realizado no SESC Rio de Janeiro, 

de 28 a 30 de junho, e eu estarei lá. 

 Já foi distribuído também o Jornal da Pastoral da 

Criança, dos meses de maio e junho, que estão à disposição dos 

senhores, e trazem o relatório dos nossos trabalhos. 

 Daqui para a frente, creio que devemos fazer a inversão 

de pauta.  E sugiro também uma reunião extraordinária para 

Regimento Interno. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Começaremos com a 

análise do Processo da Sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue de 

Cristo, cuja relatora é a Irmã Maria Tereza Diniz. 

 Foi distribuído aos Conselheiros o parecer técnico do 

CNAS, contendo os pontos que foram considerados para o 

indeferimento do processo dessa entidade. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Vamos apresentar o relato do 

Processo nº 44006.004666/97-31. 

Entidade: Sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue de 

Cristo. Manaus - Amazonas. 

I - Processo N° 44006.004666/ 97-31 

Indeferimento da concessão de certificado de entidade 

de fins filantrópicos - o motivo encontra-se no parecer técnico já 

distribuído:  não comprova aplicar anualmente a gratuidade de pelo 

menos 20% da receita bruta, de acordo com o Decreto nº 752. 
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- Identificação  

A Sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo é 

uma entidade sem fins lucrativos, de atividades múltiplas, com 

sede em Manaus, fundada em 2 de julho de 1954. Mantém três 

estabelecimentos de educação, sendo dois de total gratuidade, e um 

hospital localizado no Pará. Além disso, mantém 12 centros 

assistenciais com atividades específicas no atendimento à 

população de baixa renda, em vários municípios do Estado do 

Amazonas, Pará e Goiás.  

A entidade cobra mensalidade apenas no estabelecimento 

que fica em Manaus, que é uma escola que mantém o ensino 

fundamental e médio, com mais ou menos 800 alunos, entre os quais 

estão os bolsistas e os alunos com gratuidade parcial. ( OS n° 

72/93) 

O segundo estabelecimento de educação, situado em 

Altamira, no Pará, tem escola de 1° e 2° graus, com mil setecentos 

e vinte e cinco (725) alunos em total gratuidade. 

O terceiro estabelecimento - escola também de ensino 

fundamental — é situado em Santarém, no Pará, e tem mil cento e 

setenta e sete alunos em total gratuidade. 

Para estes dois estabelecimentos maiores, foi 

estabelecido convênio com o Estado, ficando este com a cedência 

dos professores e, como contrapartida, a entidade ficou 

responsável pelo pagamento dos demais funcionários e toda a 

manutenção física e pedagógica do estabelecimento. Além da 

manutenção dos estabelecimentos, toda a assistência dada às 

famílias, bem como a administração, aperfeiçoamento pedagógico, 

montagem de laboratórios, enfim, toda a manutenção da escola faz 
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parte da contrapartida estabelecida no convênio. O Estado não 

entra com outro tipo de ajuda, ou seja, subvenções.  

No tempo da alagação dos rios, as crianças das regiões 

ribeirinhas não podem freqüentar a escola, daí por que a escola 

tem de chegar ao aluno. A escola tem uma equipe para o 

desenvolvimento destas atividades de assistência nestas 

localidades, sendo o meio de transporte embarcações, fato este que 

dificulta muitíssimo este tipo de atividade e atendimento. (Isto 

tem custos). Quando as escolas têm este tipo de convênio, 

registram-se apenas as despesas da contrapartida da entidade no 

atendimento do destinatário da assistência social, pois tudo é de 

total gratuidade, não existe a parte contributiva das famílias, 

uma vez que também fazem parte do processo de atendimento. 

Além desta prestação de serviço, de uma verdadeira 

integração da educação e Assistência Social, a entidade mantém 

onze centros de Assistência social : 

1 - Centro de capacitação de voluntários, e abrigo 

temporário de pessoas, até serem encaminhadas ao mercado de 

trabalho, e trabalho de proteção ao idoso. 

2 - Centro de atendimento da população ribeirinha de  

Manaus - este é o atendimento maior e específico da instituição 

3 - Creche - Escola  - Bairro Novo Israel, localizada  

em Manaus, com total gratuidade.  É uma escola comunitária, com 

cento e cinqüenta crianças em total gratuidade. 

4 - Centro de Capacitação para o trabalho em Itacoitira 

-  Amazonas, oficinas de trabalho para adolescentes e jovens. 

5 - Centro de atendimento às comunidades Rurais em 

Manacapuru - Amazonas. 
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6 - Centro Comunitário em Caapiranga - Amazonas, com 

plantão de atendimento - saúde preventiva, utilização dos frutos 

da terra, remédios caseiros. 

7 - Centro Coari, Amazonas - lugar de difícil acesso - 

auxílio permanente às famílias, orientação e organização das 

comunidades rurais produtivas.  

8 - Estado do Pará: Centro de Gurupá, atendimentos à 

mulher — é um centro de acolhida para mulheres gestantes e 

nutrizes. 

9 - Centro de Orientação Profissional - cultivo das 

tradições da terra, atendimento ao jovem - Santarém. 

10 - Centro Beneficente  Silvânia - Goiás. Formação de 

auxiliar de enfermagem para zona rural. 

11 - Centro de assistência social, Altamira,  Pará, 

atendimento para as mulheres da Rodovia Transamazônica e suas 

vicinais. 

A entidade mantém toda esta área da Assistência Social 

com recursos advindos da venda de serviços do único 

estabelecimento de educação, situado em Manaus, e de um hospital 

localizado no Pará, que vende serviços e que também mantém alunos 

com gratuidade (como também pelo próprio hospital) e também 

doações das próprias Associadas. No caso da Creche-Escola, esta é 

mantida pela renúncia da própria aposentadoria das Irmãs mais 

idosas, daí por que a própria renúncia da aposentadoria se torna 

receita. São feitas promoções na comunidade, o que também 

constitui receita para custear as despesas na Assistência Social. 

A receita operacional da entidade consta da venda de 

serviços da Escola e do Hospital, e o restante é doação das 
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próprias associadas, renúncia da própria aposentadoria, trabalho 

em total gratuidade, promoções na comunidade e convênios. 

A Entidade paga a cota patronal, até o presente 

momento, e não tem dívida com o INSS, pois por ocasião do 

recadastramento teve seu certificado cancelado. Foi deste órgão 

que recebeu a orientação — esse formulário induziu a instituição a 

erro, e felizmente esse formulário foi retirado de circulação, por 

ocasião das novas renovações.  Se os Conselheiros conhecem o 

formulário antigo, podem observar que ele induz a erro.  Os 

contadores, por desinformação e desconhecimento, e talvez por 

ausência de orientação, colocam como se fosse venda de serviços.  

Esse é um equívoco na contabilidade dessas entidades, que 

mereceria maior orientação.  Isso não se traduz na qualidade da 

prestação de serviços, mas tão-somente no aspecto contábil.  

Enfim, a entidade paga a cota patronal, porque, por ocasião do 

recadastramento, teve seu certificado cancelado.  E é o próprio 

órgão do INSS regional que está orientando esta instituição, uma 

vez que reconhece a gratuidade da prestação de serviços da 

instituição.  Foram feitas, até o presente momento, auditorias dos 

três últimos anos, em virtude da inadequação de nomenclaturas, 

rubricas do balanço, necessitando a referida entidade de 

atualização de seu plano de contas, isto é, orientação para o 

contador, o que a entidade reconheceu e procurou fazer seu 

reordenamento, motivo que veio facilitar o esclarecimento e 

fundamentar este relato, pois a entidade já estava em processo de 

auditamento.  A auditoria contábil está anexada a este processo. 

A entidade apresenta o parecer contábil do auditor 

independente, demonstração de resultados do exercício, 
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demonstrativos da prestação de serviços em benefícios e 

gratuidades, relatórios de atividades, bem como as notas 

explicativas comprobatórias das gratuidades e benefícios, 

realizados pela Sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue de 

Cristo. 

No quadro de memória de cálculos, a análise foi feita 

em cima da receita bruta total, e não sobre a receita bruta de 

venda de serviços, como dispõe o inciso 2° do art. 4° do Decreto 

nº 752/93. Com a auditoria, ficou demonstrado que a instituição 

cumpriu o dispositivo legal, perfazendo mais que 20% de gratuidade 

anualmente. 

 Como a atividade preponderante da entidade é a 

assistência social, esta está sendo atualmente prejudicada por ser 

justamente prestação de benefícios ao público-alvo da Assistência 

Social, porque não tem como deduzir como gratuidade, uma vez que 

não tem contrapartida, equivale somente a despesas, e assim a 

entidade encontra-se inviabilizada na continuidade de sua 

prestação de serviço. 

Aqui ocorreu um fato interessante.  O hospital perdeu o 

convênio com o SUS, e por causa de dívidas passou sua diretoria 

para outra diretoria.  Agora que já está saneado, pretende a 

entidade fazer o desmembramento, favorecida pela legislação atual, 

porque ficando no Pará a entidade tem muita dificuldade na parte 

do acompanhamento desses registros contábeis, bem como da parte 

administrativa.  Eu não conheço toda a região, mas, para se chegar 

lá com rapidez, é preciso utilizar avião ou embarcações que, 

dependendo do tempo, demoram muito.  Assim, o fator comunicação 

dificulta muito a atividade administrativa da entidade, o que a 
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levou a passar para outra diretoria e perdeu o convênio com o SUS.  

Agora ela mantém o convênio com a prefeitura e precisa retornar ao 

SUS, voltando à antiga administração, dentro do novo 

reordenamento.  Não tendo certificado, isso está prejudicando 

muito a instituição para continuar sua prestação de serviços. 

Por que a instituição faz questão do certificado?  

Primeiro, porque ela já é conveniada com o Estado, sendo os dois 

estabelecimentos praticamente da comunidade.  Restam apenas dois 

estabelecimentos:  o hospital e uma pequena escola.  O hospital 

também tem de ser conveniado em razão do público que atende.  Até 

pela própria natureza da instituição, não há como não ser uma 

entidade beneficente de assistência social.  Ela se 

descaracterizando, volta para o poder público. 

Sua atividade é preponderante na assistência Social. 

Sem o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, a entidade 

está encontrando dificuldades para pagamentos de encargos, bem 

como para celebração de convênios. 

De acordo com o exposto, sem sombra de dúvida sou 

favorável  à concessão do certificado de entidade de fins 

filantrópicos, porque  a sociedade das Irmãs Adoradoras do Sangue 

de Cristo de Manaus preenche os requisitos para o enquadramento 

formal, previsto no art. 2° da Resolução n° 46/94, bem como no do 

inciso IV do art. 2° do Decreto n° 752/93, e no  art. 2° e 

parágrafo único da Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993. 

Este meu parecer. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Irmã, tem algum 

quadro demonstrativo neste parecer? 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Tem um quadro demonstrativo 

dos percentuais.  Está anexado ao processo.  Inclusive está 

anexada a publicação do balanço, sem alterar o resultado, mas com 

a auditoria e a perícia fiscal. 

Tudo isso está sendo orientado pelo próprio INSS 

regional.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora poderia 

ler os percentuais de 1994, 1995 e 1996? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Em 1994, 24,04%; 1995, 21,6% 

e 1996, 22,33%.  A perícia contábil fez isso pela própria receita 

bruta, porque a entidade tem mais despesas, ela não tem bolsas de 

estudos a serem deduzidas.  Por causa da rubrica, são despesas.  

Não foram feitas muitas modificações, porque a despesa é em 

projetos de assistência social.  Somente uma escola tem bolsa.  

Isso dificulta muito, porque o restante é de despesas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quando o hospital 

saiu do SUS? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O hospital não tem o SUS, tem 

os 20% porque perdeu o convênio. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso é antigo? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - É antigo. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, ele só tem 

os 20%? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ele firmou convênio com a 

prefeitura, atendo aos pacientes da prefeitura. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora sabe que 

agora, se não tiver SUS, não pode mais. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Por isso que eles pretendem 

desmembrar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora disse que 

o INSS está dando a orientação. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Está dando orientação e a 

sugestão foi o desmembramento da área da saúde. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E a senhora tem 

esses dados aí?  Vai deixá-los anexados ao processo? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ficará junto ao processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos o primeiro 

processo, com relatório da Irmã Tereza.   

Sugiro que ela dê cópia do processo, se alguém quiser 

examiná-lo. 
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Está em discussão o relatório da Irmã Tereza.   

 

LEOVANE GREGÓRIO - Eu queria entender o seguinte:  por 

que quando foi feito o exame desse processo, foi dito que o grupo 

que está relacionado no processo não estava de acordo com os 

critérios?  De repente, um conselheiro pega o processo, faz o 

reexame e consegue detectar que ele cumpre os 20%, bem como toda a 

questão legal, e  apresenta parecer favorável à concessão.  Eu 

queria entender esse mecanismo:  como o conselheiro consegue 

descobrir que tudo está correto, e quando é examinado aqui é 

indeferido?  Qual o critério utilizado, uma vez que as duas 

análises devem ser feitas à luz da lei?   O mesmo critério usado 

para indeferir, está sendo usado para deferir.  Eu gostaria que 

isso fosse esclarecido. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - No meu entendimento, é porque 

essa entidade é do interior.  Não tem assessoria contábil e o 

contador da instituição preenche os formulários de acordo com seu 

entendimento.  Chega aqui para o analista e este analisa o que 

está demonstrado.  Ele faz a análise do que foi apresentado.  Por 

exemplo, neste caso, o contador põe todas as despesas em outras 

rubricas, e elas deveriam ser colocadas em rubricas  que dissessem 

“assistência social”.  Dificulta muito para o analista fazer essa 

distinção.  No caso, havia receitas operacionais e receitas 

financeiras, colocadas pelo contador.  Por meio da perícia 

contábil é que se esclareceu essa questão. 

Eu não sei como se poderia fazer aqui no CNAS, que tipo 

de orientação se poderia dar a essas entidades.  O antigo 
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formulário que deveria ser preenchido era para entidades que 

vendem serviços.  Assim, as entidades que têm pouca venda de 

serviços e que têm por predominância a assistência social precisam 

ter um contador que entenda a matéria, senão lançam como receita 

de venda de serviços.  Se você quiser, pode dar uma olhada no 

formulário antigo, que foi retirado.    Por isso eu disse que o 

formulário induz ao erro.  

Assim, não creio que seja mudança de critério, mas de 

entendimento contábil. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu só gostaria de fazer 

referência a essas considerações do Conselheiro Leovane. 

Na verdade, quando o Conselheiro pede vista não quer 

dizer apenas que ele está analisando o que foi feito pela 

Secretaria Executiva, uma vez que a entidade teria 10 dias para se 

defender e poderia esclarecer essas dúvidas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse questionamento 

do Conselheiro Leovane é de fundamental importância.  O Conselho, 

inclusive com esse exame de processo, está ficando a nu.  Não é o 

primeiro caso em que processos examinados são depois reexaminados, 

com empenho de algum dos conselheiros, ou porque conhecem a 

entidade ou porque tiveram alguma informação a respeito da 

entidade, e sempre nessa vista estamos tendo esse problema 

levantado pelo Leovane. 

O Conselho precisa refletir sobre isso e reexaminar 

todos esses formulários, particularmente com essa observação.  
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Como a Irmã fez a apresentação dessa auditoria, creio que temos um 

exame mais detido das condições de atuação da entidade. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Creio pertinente 

a observação do Leovane.  Por outro lado, temos de ver que as 

pessoas não são infalíveis  — estou dizendo o óbvio.  Ao analisar, 

podem fazer segundo outro ponto de vista, diferente do meu, por 

exemplo, de verificar os fatos.  Pode o Conselheiro ter tido a 

sensibilidade de pegar os fatos que outros não conseguiram ver.  

Apesar de concordar com a necessidade de um maior 

aprofundamento na análise para que se diminua o número de pedidos 

de vista, elas ocorrerão, por causa dos motivos que estou 

mostrando:  ou as pessoas podem errar, ou outras pessoas vêem de 

forma diferente.  Não devemos chegar à conclusão de que todos são 

iguais ou pensam do mesmo jeito, porque sabemos perfeitamente que 

isso não é verdadeiro.  Com o respeito às diferenças, temos muito 

a ganhar.  Portanto, não se deve estranhar o pedido de vista.  E 

até acho isso salutar, porque antigamente os processos eram 

aprovados sem muita contestação.  O Conselho está amadurecendo, a 

meu ver, porque está refletindo melhor e questionando.  Com isso, 

o Conselho só tem a crescer. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Ainda sobre este tema, creio 

ser interessante esse exercício de alguns conselheiros pedirem 

vista, para que possamos verificar problemas que não são de 

responsabilidade da equipe de análise, mas do CNAS como um todo.  

Precisamos assumir a responsabilidade, junto com a estrutura do 



 110 de 186 

CNAS, no sentido de tornar os mecanismos de análise mais 

transparentes, mais simples.   

Pedi vista de dois processos, pela primeira vez.  E 

aprendi um pouco como isso funciona  - e só assim se aprende.  Eu 

tive de sentar com o Ranieri, com quem fez a análise, com a 

coordenação.  E isso foi interessante.  A equipe avançou muito no 

sentido de dar uma estrutura e um procedimento comum.  Isso que a 

Fátima falou não ocorre: cada um analisar sob uma ótica.  Acho que 

existe, na equipe de análise, um procedimento comum:  o que se 

tira, o que se vê.  Falhas acontecem na análise, mas em relação ao 

procedimento a equipe avançou. 

O que a Irmã falou também é importante.  Talvez depois, 

não agora, a Comissão de Normas, junto com o Marcos e o Ranieri, 

possa fazer uma reunião só para avaliar um pouco esses 

procedimentos.  Existe complexidade com as novas legislações.  O 

Decreto 752 mudou para o 2.536.  Alguns processos são analisados 

sob um ângulo; outro, por outro.  Isso é complexo.  Eu tive de 

aprender como se fazia isso.  Deveríamos rever todos os 

procedimentos e critérios.  Essa seria uma tarefa a ser feita 

junto com a Secretaria Executiva e a equipe do processo de 

análise. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - E deve ser 

socializada essa discussão.  Por isso estou dizendo que o pedido 

de vista é um avanço e não um retrocesso. 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - A ordem de serviço traz agora 

uma coisa benéfica:  o plano de contas padronizado.  Esse é um 

caminho para haver unidade na prestação de contas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos colocar em 

votação o parecer da Irmã. 

Eu pediria a ela que lesse novamente o voto. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - De acordo com o exposto, sem 

sombra de dúvida sou favorável  à concessão do certificado de 

entidade de fins filantrópicos... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É concessão ou 

renovação, Irmã? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - É concessão, porque ela 

perdeu a renovação.  Então, ela pediu a concessão de certificado 

de fins filantrópicos, porque ela paga a cota patronal.  Ela não é 

portadora do certificado.  O processo foi transformado em 

concessão, quando ela perdeu.  Isso já consta na capa do processo:  

transformado para concessão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A senhora está 

propondo a concessão de um certificado novo. 

Em votação o relatório da Irmã Tereza. 

Nos casos de votação de processo, temos usado a votação 

nominal.  Poderíamos manter esse processo, porque se trata de 
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assunto relevante para o Conselho e também uma decisão desse tipo 

não pode ter votação simbólica. 

Farei a votação nominal, seguindo a lista de presença 

de Conselheiros. 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Ausente. 

GILSON ASSIS DAYRELL - Favorável. 

PAULO BIANCARDI COURY - Ausente. 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Ausente. 

JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Sou o suplente da Sônia.  

Sou favorável. 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Ausente. 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Sr. Presidente, 

prefiro me abster, uma vez que não tenho conhecimento específico 

da matéria. 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Pode encaminhar ou tem de 

votar direto? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos votando, 

porque não houve mais quem quisesse se manifestar. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Para mim, só quem encaminhou 

foi ela, pois só ela leu o parecer. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Já houve a discussão. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Ninguém colocou nada em 

discussão. 

 



 113 de 186 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois que a Irmã 

leu o parecer, foi discutido e agora a pedi que lesse o voto. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Abstenho-me, Sr. Presidente. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Ausente. 

ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Como suplente do Dr. 

César, sou favorável. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Favorável. 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Favorável. 

IRMA MARIA TEREZA DINIZ - Favorável. 

JOSÉ CARLOS LASSI  CALDEIRA - Ausente. 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Como suplente do José Carlos, 

sou favorável. 

EDUARDO BARBOSA - Ausente. 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Como suplente do Eduardo, 

sou favorável. 

CLÁUDIO LOTTENBERG - Ausente. 

VALDIR PEREIRA - Como suplente do Cláudio, sou 

favorável. 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Favorável. 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Favorável. 

NAIR MARIA DE JESUS GOULART - Ausente. 

MARIA APARECIDA MEDRADO - Sou suplente da Nair, sou 

favorável. 

LEOVANE GREGÓRIO - Favorável. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aprovado o parecer 

da Irmã Tereza, com duas abstenções. 

Peço que seja encaminhado à Secretaria Executiva para 

preparação da resolução aprovando o parecer. 

O segundo processo é da Missão Evangélica Caiuá, sendo 

relator da matéria o Conselheiro Guilhermino. 

 

GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, demais 

Conselheiros, nós pedimos vista do Processo da Missão Evangélica 

Caiuá, em primeiro lugar, por conhecer de perto a instituição e 

por ter conhecido o trabalho ali realizado.   

A própria instituição, ao preencher formulários, também 

erra, e acaba colocando doações, por exemplo, como se fosse 

receita, porque o formulário a preencher praticamente induz a 

isso.  Ao fazer o demonstrativo, o contador vê:  receitas de venda 

de bens e serviços.  Assim, uma entidade que não cobra um centavo 

de nenhum paciente e de nenhum aluno, ao contrário, inclusive dá 

alojamento e alimentação, na hora de preencher, não tendo outro 

lugar para colocar as doações, coloca ali mesmo, quando deveria 

colocar tudo como proveniente de doações e campanhas.   

A equipe técnica faz o trabalho com os dados que tem em 

mãos.   

Analisamos todo o processo e nos reunimos com o diretor 

da entidade, bem como com o gestor municipal da parte de saúde, e 

gostaríamos de apresentar ao Plenário o nosso trabalho. 

Entidade: Missão Evangélica Caiuá, com sede na cidade 

de Dourados, Mato Grosso do Sul, CGC n° 03.747.268/0001 - 80, em 

pleno funcionamento desde 1928, dedicada integral e exclusivamente 
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à assistência aos indígenas com escola, Instituto Bíblico, 

hospital e maternidade, oferecendo gratuidade total a todos os 

assistidos. É filantrópica e beneficente. 

Processo N° 44006.005039/97-26 

Solicita Renovação Do Certificado De Filantropia 

A Missão Cauiá tem sua sede em Dourados, Mato Grosso do 

Sul, dedica-se integralmente à assistência social beneficente às 

populações indígenas. Funciona há 71 anos, desde 1928. É conhecida 

e acreditada na comunidade indigenista, conhecida e respeitada 

pela FUNAI. Organizada e dirigida pela Igreja Presbiteriana do 

Brasil, recebe ofertas, apoio e sustento da Igreja Presbiteriana 

dos Estados Unidos, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 

e da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dedica-se à manutenção da 

escola — são seis escolas —, do Instituto, do Hospital Porta da 

Esperança, o único especializado no tratamento da tuberculose 

entre os índios. Atende exclusivamente às populações indígenas e 

não cobra mensalidades dos estudantes, nem coisa alguma dos 

pacientes. 

Atendimentos 

. Na área da saúde: 

a. Em 1994 (anexo 1) - Ambulatório: 19.369 Atendimentos 

e 2.963 Internações, atendendo a um total de 22.332 atendimentos e 

internações. 

Obs.: Pelo Relatório Financeiro (anexo 2), em 1994, 

somados o 1° e 2° semestres — quando houve a mudança de moeda e o 

contador não entendeu bem a situação e deu os índices do primeiro 

e do segundo semestre separadamente -, o percentual da receita 
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bruta (toda ela composta por doações e a verba do SUS), ainda 

assim foi de 25,92%. 

b. Em 1995 (anexo 3) - Ambulatório: 18.917; 

internações, 2.925.  Total: 21.842 atendimentos e Internações. 

Obs.: Pelo Relatório Financeiro, anexo 2, sobre toda a 

receita de doação, o percentual fica acima de 20%. Na verdade, 

seria de 100% de gratuidade, excetuado o convênio com o SUS. 

c. Em 1996 (anexo 4) - Ambulatório: 18.092; 

internações, 3.281, em um total de 21.273 atendimentos e 

internações. 

Obs.: Pelo Relatório Financeiro, anexo 2, do total das 

doações em dinheiro, o percentual dos benefícios vai muito além 

dos 20%, ficando em 27,16%. 

. Na área da Educação: 

a . são 6 escolas, sendo uma na sede, que vai da pré-

escola até a 8ª série, com 600 alunos; 

b. 5 escolas nas Aldeias Carapó, Amambeí, Taquapiri, 

Sassoró e Porto Lindo - da pré-escola até a 4ª série, com 900 

alunos. São ao todo 1.500 crianças e adolescentes índios que 

recebem educação gratuita e ainda alimentação, material escolar e 

material para higiene pessoal dado pela Missão Presbiteriana. 

c - Instituto Bíblico Felipe Landes, com 16 alunos, 

também com gratuidade total. 

d - Internato para os alunos de 5ª à  8ª Série, com 23 

índios, que recebem alojamento, alimentação e tudo mais de graça. 

e - sobre o SUS - (Anexo 5) O Gestor Municipal da 

Cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, declarou que a Missão 

Evangélica Caiuá e o Hospital Porta da Esperança, nos anos de 
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1994, 1995 e 1996 colocou mais de 60% da sua capacidade instalada 

à disposição do SUS. 

Conclusão 

À luz do exposto e das evidências documentais anexadas, 

todas integrando o processo, sou de parecer favorável à renovação 

do certificado de filantropia para a Missão Evangélica Caiuá, da 

cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, por atender as exigências 

do inciso IV e § 3° do artigo 2° do Decreto n° 752/93, bem como as 

demais exigências legais. 

Brasília, DF, 17 de junho de 1999. 

Observação:  este parecer é dado com conhecimento, aval 

e apoio do Conselheiro titular, meu amigo e irmão, Carlos Ajur 

Cardoso Costa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão o 

parecer do Conselheiro Guilhermino. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Como moradora do Estado de Mato 

Grosso do Sul e conhecedora da obra, eu gostartia de referendar 

tudo o que foi citado pelo Reverendo Guilhermino, como uma das 

melhores obras assistenciais existentes em Mato Grosso do Sul.  O 

Estado é iminentemente indígena, temos aldeias urbanas de índios 

em Campo Grande, e muitas outras aldeias.  A região de Dourados é 

a que centraliza os maiores problemas indígenas, com divulgação 

nacional de índice de suicídio e tudo o mais.   

Essa atividade lá realizada é fundamental e 

efetivamente ela é totalmente gratuita, chegando ao ponto de se 

fazer campanhas nas cidades do Mato Grosso do Sul, principalmente 
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em Dourados, maior pólo econômico do Estado depois de Campo 

Grande, para que não pare as funções do hospital e das escolas.  

Embora eu seja suplente, eu quero solicitar aos Srs. Conselheiros 

que acompanhem o parecer do Reverendo, porque efetivamente essa 

instituição é de total gratuidade e de assistência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais algum 

conselheiro quer se pronunciar? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Quero confirmar o que a 

Conselheira Tânia está falando, porque se trata de obra da minha 

cidade natal e a conheço.  Posso até dizer que fiz parte da 

missão, assistindo cultos etc.  Ela faz parte da minha vida. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não havendo mais 

nenhuma manifestação, vamos colocar a matéria em votação. 

Peço ao Conselheiro Guilhermino que leia o seu voto. 

 

GUILHERMINO CUNHA - À luz do exposto e das evidências 

documentais anexadas, todas integrando o processo, sou de parecer 

favorável à renovação do certificado de filantropia para a Missão 

Evangélica Caiuá, da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, por 

atender às exigências do inciso IV e § 3° do artigo 2° do Decreto 

n° 752/93, bem como as demais exigências legais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Trata-se de 

renovação de certificado. 
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O Secretário-Executivo está me alertando que poderíamos 

fazer votação simbólica neste caso, embora isso não esteja 

disciplinado no Regimento Interno, porque não houve nenhum 

questionamento. 

Em que pese essa sugestão, eu gostaria de saber se os 

Conselheiros estão de acordo com a votação simbólica. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sr. Presidente, sou uma pessoa 

que pauto minha conduta pela coerência.  Da mesma forma em que me 

abstive na votação do primeiro processo por não conhecer a 

matéria, quero deixar claro que vou votar a favor neste processo, 

porque conheço a instituição, que é do meu Estado, conheço 

Dourados, conheço a missão  - sou de Aquidauana, que tem muito 

índio, por sinal.   

Para que não haja dois pesos e duas medidas em minhas 

decisões, quero deixar claro que estou votando favoravelmente 

porque conheço in loco e presencio o trabalho dessa instituição em 

Dourados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro João 

Bernardo quer se manifestar? 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - A votação será 

simbólica ou nominal? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu indaguei se 

alguém teria alguma manifestação a fazer. 
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Entendi a posição do conselheiro Marco Aurélio como 

declaração de voto. 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Para ser coerente, 

como não conheço, prefiro me abster. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos uma 

abstenção. 

Passamos à votação simbólica. 

Os que estiverem de acordo, permaneçam como se 

encontram.  (Pausa.) 

Aprovado por maioria. 

Vamos ao exame dos processos de que é relatora a 

Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Tenho dois processos a relatar.  

O primeiro é da Associação Cultural Religiosa Brasileira Israelita 

- ACRELBI. 

Eu fiz cópia do parecer, excluindo a última parte, só a 

parte do histórico.  Essa parte será distribuída aos Conselheiros, 

conforme o senhor fez quando relatou um parecer. Depois da 

discussão, darei o meu voto. 

Junto está sendo distribuído um anexo, que é memória de 

cálculo e o raciocínio que eu fiz para chegar a esse parecer. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sr. Presidente, ainda não 

estou muito familiarizado com o Regimento, e queria que me 
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informasse se eu e o nobre novo Conselheiro podemos pedir vista de 

qualquer desses processos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esses processos que 

estão sendo examinados resultaram de vista pedida por Conselheiros 

durante sessão em que examinávamos indeferimentos de processos.  

Houve pedido de vista e ele está sendo agora examinado. 

No nosso Regimento Interno, não consta que o 

Conselheiro não possa pedir vista mesmo depois de outro 

Conselheiro ter pedido vista e ter expresso seu parecer.  

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Estou levantando essa questão 

por conta de procedimento.  Então, nada me impede de pedir vista 

novamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nada impede 

qualquer Conselheiro de pedir vista de vista.  Não existe esse 

impedimento no nosso Regimento Interno. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Mas se pede antes ou 

depois da exposição? 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Depois. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Senão não é vista, é 

retaliação. 
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ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu vou ler o parecer e os 

senhores podem acompanhá-lo. 

Considerações: 

Trata-se de indeferimento de pedido de renovação do 

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos formulado pela 

Associação Religiosa Brasileira Israelita - ACRELBI, com sede em 

São Paulo/SP, fundamentada nas seguintes disposições:  

 - não atendeu aos incisos III, IV e VII do artigo 2° 

do Decreto n° 752/93; 

- não aplicou pelo menos 20% em gratuidade nos 

exercícios de 1994 e 1996; 

- não apresentou atestado de funcionamento da entidade 

mantida. 

A Entidade foi contatada para prestar esclarecimentos e 

informações necessárias, 

1. A entidade apresentou os seguintes documentos: 

- Carta com exposição de motivos, justificativas, e 

compromisso de alteração estatutária no prazo de 60 dias. 

- Novos demonstrativos do resultado dos exercícios de 

1994, 1995 e 1996, com a observação de que os mesmos foram 

extraídos dos balanços patrimoniais já apresentados anteriormente. 

- Relatório de Auditoria Independente elaborado por 

auditor registrado na CVM. 

- Atestado de funcionamento da mantenedora. 

- Atas de Reuniões de Diretoria que tratam de assuntos 

referentes à construção do novo ginásio e colegial e dos recursos 

doados para este fim. 
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Neste ponto, é necessário fazer uma observação.  Com 

relação ao atestado de funcionamento da mantenedora e da mantida, 

eu recebi o atestado por fax, não tendo chegado às minhas mãos o 

original.  Todos os demais documentos estão aqui para serem 

anexados ao processo.  Não houve tempo hábil para o atestado 

chegar em minhas mãos, mas o tenho em fax, assinado pelo juiz de 

direito. 

2. Afirma a entidade que, dentre outros, tem por 

objetivo estatutário a manutenção de estabelecimento de ensino, 

nos diversos graus e níveis, bem como, a critério de comissão 

competente, dar ensino gratuito a crianças carentes através de 

bolsas de estudos. 

3. Ressalta que, no cumprimento de suas atividades 

sociais junto à coletividade, realizou serviços absorvendo 

integralmente os gastos, lançando-os a débito de despesas em seus 

balanços, sem que os mesmos tivessem sido informados. 

4. Dentre os documentos apresentados, ressalto o 

compromisso da instituição de fazer as alterações estatutárias no 

prazo de 60 dias, e destaco ainda que tanto no atestado de 

funcionamento assinado pelo Meretíssimo Juiz, quanto no Relatório 

de Auditoria consta que a entidade "aplica integralmente suas 

rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos institucionais no território 

nacional e não distribui resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou 

pretexto, destinando a totalidade das rendas apuradas ao 

atendimento gratuito de suas finalidades estatutárias". 
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5. O laudo do auditor independente atesta que não foi 

realizado qualquer pagamento sob nenhum título aos diretores e 

associados da Entidade, o que leva ao entendimento do cumprimento 

ao inciso VII, artigo 2° do Decreto nº 752/93. 

6. Com relação ao percentual de gratuidade, a análise 

da documentação revela que a entidade cometeu um erro em seus 

demonstrativos, por incluir na receita de venda de bens e serviços 

o valor de doações para edificação do novo prédio, onde encontram-

se instalados hoje parte do ensino fundamental e o ensino médio. 

7. No ano de 1995 foi atingido o percentual para 

gratuidade, mesmo tendo em sua base de cálculo o montante de 

donativos recebidos para obras. No ano de 1994, a Entidade recebeu 

um total de RS 606.215,93 para construção e no ano de 1996 foi 

recebido a quantia de RS 436.479,86 para o mesmo fim. 

Ao excluirmos estes montantes de doações, constatamos 

que a entidade supera a exigência legal de 20% para os anos em 

questão, conforme a seguir demonstrado: 

No anexo, está um pouco mais detalhado, tem uma memória 

de cálculo de como está no processo do CNAS e aqui embaixo fazendo 

a subtração desses valores. 

Pergunto ao Presidente se já leio meu parecer final. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira ainda 

não comentou a memória de cálculo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Não. 
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Essa parte é só uma memória.  O que eu fiz no parecer 

está aqui, é só para explicar.  Eu recuperei a memória de cálculo 

que está no processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo que entendi, o 

CNAS fez essa memória aqui de cima, e a debaixo é a revisão que a 

Conselheira fez. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Exatamente.  Subtraindo os 

donativos para a construção do ginásio. 

Pergunto se os Conselheiros querem discutir a primeira 

parte ou se já leio o parecer. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pode ler seu voto. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Depois vai ter a discussão do 

parecer ou vai direto à votação? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem discussão. 

Leia seu voto, Conselheira. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Ainda um esclarecimento. 

Nessa documentação toda que juntei, coloquei também 

algumas atas de reuniões, que discutem a questão das doações para 

a construção. 

Parecer final 

De acordo com o exposto, sou de parecer favorável à 

renovação do certificado, entendendo que a Associação Cultural 
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Religiosa Brasileira Israelita tem mérito social e preenche os 

requisitos para o enquadramento formal previsto, tendo em vista o 

atendimento no disposto no art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 752.  

Quanto aos incisos III e VII do referido decreto, baixo em 

diligência para que, no prazo de 60 dias, remetam os seguintes 

documentos:  cópia do estatuto devidamente alterado, cumprindo o 

disposto nos itens III e VII do referido decreto, e atestado de 

funcionamento fornecido por autoridade local da mantenedora e sua 

mantida. 

Brasília, 17 de junho de 1999. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão o 

parecer e o voto da Conselheira. 

Quem quiser se pronunciar, inscreva-se. 

Pela ordem, tem a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Seu voto não foi 

decisivo? 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Meu voto é favorável em relação 

à renovação.  Mas há dois documentos faltando.  Eles têm de 

alterar o estatuto e apresentar atestado de funcionamento, porque 

eu só recebi por fax, é preciso receber o original.  Então, sou 

favorável à renovação do certificado, porque retirando os 

donativos para construção eles atendem à gratuidade, mas baixo em 

diligência, com prazo de 60 dias, para eles fazerem a reformulação 

do estatuto e apresentarem o atestado de funcionamento. 
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ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - No caso, eles cumprem o 

que determina o decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo que entendi, a 

Conselheira fez um parecer favorável sobre algumas questões e pede 

diligência sobre outras. 

Pela ordem, tem a palavra a Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Desculpem o atraso, mas 

não sabia que haveria inversão de pauta. 

Eu queria um esclarecimento com relação à composição da 

gratuidade. 

Nos anos de 1994 e 1996 não foi cumprida a gratuidade, 

faltando 0,6 em 1994, e 0,65 em 1996. 

Eu queria entender essa diferença de 1994 e de 1996.  

Esse valor relativo à construção são donativos que foram 

retirados? 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu retirei para fazer o segundo 

cálculo. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu queria saber apenas 

a natureza dessa receita. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - São donativos.  Eles receberam 

donativos de empresas para construção, no mesmo local, da sede 

nova, e isso entrou como receita. 
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Esse valor está somado à venda de serviços. O decreto 

nº 752 diz que é só venda de serviços, donativos têm de ser 

excluídos.  Por isso, eu exclui.   

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Está bem. 

 

GUILHERMINO CUNHA  - Sr. Presidente, pela leitura eu 

entendi que as doações se comprovam por registros em atas e que a 

Conselheira tem a cópia das atas. 

A segunda, é que se vamos acompanhar o voto de um 

parecer para renovação de certificado, e há exigências, eu 

sugeriria que fosse acrescentada a expressão “desde que atendidas 

as exigências tais”. 

Para evitar a espera, e a entidade ficar sofrendo, 

podemos votar o parecer, mas acrescenta-se essa expressão.  Essa é 

uma prudência, dada a gravidade da matéria e a seriedade do 

Conselho.  Acrescente-se:  “desde que atendidas as exigências 

tais”. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu concordo com o Conselheiro 

Guilhermino.  Tem que expedir a certidão após o cumprimento da 

exigência. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu também 

concordo.  Só acho que devemos ter muito cuidado e fazê-las 

cumprir a exigência, mas não prejudicar apenas por falta desse ou 

daquele documento.   
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo que entendi, o 

que disse o Conselheiro Guilhermino é que só concedamos o 

certificado depois de atendidas as exigências. 

Isso significa que não estamos propondo a imediata 

concessão do certificado, mas estamos aguardando a diligência. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Acompanhamos o parecer, mas 

fica sobrestada por 60 dias a concessão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Secretário-

Executivo tem uma sugestão a fazer. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Sugiro à Conselheira Rosângela, se 

ela concordar, que altere o voto dizendo o seguinte:  o Conselho 

concede o certificado, após atendida a diligência.  Apresentando a 

reformulação estatutária, concedemos o certificado, sem precisar 

voltar à discussão. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - E se não apresentar? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se não apresentar 

os documentos, não tem certificado. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Se ela apresentar em 10, 20 

dias, tem o certificado;  se não apresentar nos 60 dias, não tem 

certificado.  Por isso é melhor colocar “até 60 dias”. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Lembro que a Lei nº 9.784 diz que 

se não for cumprido o prazo de diligência o processo é arquivado.  

Assim, se até 60 dias ela não apresentar a alteração, será 

indeferido o pedido e terá prazo para ela recorrer. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Então, eu não tenho de baixar 

em diligência? 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Quero fazer um esclarecimento.  A 

informação que ela deu sobre a doação está correta, a equipe de 

análise errou, não excluiu a doação da receita bruta.  Então, os 

20% foram atendidos. 

Eu sugeriria que ao final você colocasse no seu voto 

que a entidade tem 60 dias para apresentar a reforma do estatuto, 

após o que será concedido o certificado.  Se ela não atender nesse 

prazo, indeferimos o processo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Depois o Marcos me ajuda a 

redigir essa parte. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Falta, então, a redação final.  

Eu quero ver a redação final depois. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, enquanto é 

feita a redação final deste processo, para depois votá-lo, vamos 

passar ao exame do processo referente à Fundação São Paulo, cuja 

relatora é a Conselheira Rosângela. 
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ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Meu próximo parecer é em 

relação à Fundação São Paulo.  Vou proceder da mesma forma como 

fiz com o anterior:  distribuir cópia da primeira parte, das 

considerações, para todos acompanharem a leitura dessa primeira 

parte, e depois lerei o parecer final. 

Entidade: Fundação São Paulo 

Processo: 44006.006190/97-63 

Renovação do Certificado de Entidade de Fins 

Filantrópicos 

Considerações 

A Fundação São Paulo é uma fundação de direito privado, 

de caráter cultural, social e filantrópico, fundada em 10/10/1945, 

tendo por objetivos estatutários: ministrar o ensino superior em 

todas as suas modalidades, estimular a investigação e a pesquisa 

científicas; contribuir para a formação de uma cultura superior, 

adaptada às realidades brasileiras e informada pelos princípios 

cristãos. 

Entre as entidades mantidas pela Fundação São Paulo 

estão: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

Instituto de Estudos Especiais (IEE/PUC), Clínica Psicológica 

"Anna Maria Popovic", Centro de Ciências Matemáticas, Físicas e 

Tecnológicas, Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC/PUC), Faculdade de Medicina, Hospital Santa  

Lucinda, Coordenadoria Geral de Especialização e Aperfeiçoamento e 

Extensão (COGEAE/PUC). 

São de reconhecimento público os trabalhos 

comunitários, assistenciais e na defesa dos direitos desenvolvidos 

pela Fundação São Paulo, sendo o seu conjunto de ações conhecido 
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no território nacional como PUC/SP. Citamos, como exemplo, os 

trabalhos na área da criança e do adolescente desenvolvidos pelo 

INTC; na reabilitação e acompanhamento psicológico, realizados 

pela Clínica Psicológica e DERDIC; de assessoria a políticas de 

assistência social e acompanhamento dos conselhos (ECA e LOAS), 

feitos pelo IEE, além de alfabetização de jovens e adultos 

carentes, das assessorias a trabalhos comunitários, integração do 

estudante ao mercado de trabalho, entre outros. 

É também de reconhecimento público o papel desempenhado 

pela PUC/SP - Fundação São Paulo, na história política do pais de 

resistência à ditadura, como também sua inserção e compromissos 

com a construção democrática e luta por direitos sociais e por 

cidadania. Em todos os principais momentos históricos da luta pela 

democratização do Brasil, esta importante organização não se 

omitiu de seu papel social, apresentando críticas, propostas e 

soluções. 

Não há dúvidas quanto ao mérito social da Fundação São 

Paulo. Ela é uma entidade sem fins lucrativos que exerce atividade 

educacional, de saúde e de assistência social de forma integrada, 

conforme o parágrafo único do artigo 2°, e art. 3° da LOAS. 

O parecer do CNAS que indefere o pedido de renovação do 

certificado de fins filantrópicos reconhece o enquadramento da 

instituição no aspecto legal e formal previsto no artigo 2º da 

Resolução n° 46/94, e nega a renovação do certificado pela análise 

contábil, no que se refere aos 20% de gratuidade. 

Analisando o processo, verificamos alguns equívocos de 

entendimento. O período de análise da instituição refere-se aos 

anos 1994, 95 e 96. Para este período, a fundamentação legal é o 
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Decreto nº 752/93, que define que o cálculo de gratuidade deve ser 

feito sobre a receita de venda de bens e serviços. 

A entidade, ao apresentar a sua documentação contábil, 

incluiu na receita os recursos advindos dos serviços de saúde 

(SUS), de convênios e de bolsas de estudos. SUS e bolsas de 

estudos não são verbas de venda de serviços e deveriam ser 

excluídas da receita para cálculo da gratuidade. 

Para a entidade, os recursos advindos de convênios não 

se tratam de vendas de serviços, mas se entram para compor a 

receita também devem entrar para compor a gratuidade. No caso da 

Fundação São Paulo, estes montantes foram considerados para compor 

a receita, mas não entraram para cumprir a gratuidade da 

instituição. Se não entram na gratuidade, devem também sair da 

receita. 

No caso dos recursos do SUS, a memória de cálculo, às 

páginas 181 do processo, reconhece que o atendimento do SUS esta 

acima dos 60% exigidos pelo Decreto nº 752/93, atingindo 86,19% no 

exercício de 1994, 86,48% no exercício de 1995 e 80,24 no 

exercício de 1996. 

Seguindo este raciocínio, é necessário refazer os 

cálculos de gratuidade. 

Segundo carta apresentada pela Fundação, se excluirmos 

da receita, para cálculo da gratuidade, os valores referentes ao 

SUS, bolsas de estudo e convênios (este excluído também do custo 

da gratuidade), teremos respectivamente para os anos de 1994, 1995 

e 1996, 21,44%, 23,34% e 22,49%. 

Outra possibilidade apresentada é a de excluir da 

receita apenas os recursos referentes ao SUS, mantendo como 
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receita as bolsas de estudo e os convênios. Nesta hipótese, 

devemos incluir no custo de gratuidade aqueles convênios que 

possuem caráter assistencial.  Nesta lógica, a entidade alcançaria 

os seguintes percentuais de gratuidade: 24,48%, 22.08% e 21,45 

respectivamente, para os anos 94, 95 e 96. 

Ainda há uma terceira possibilidade apresentada: 

excluir da receita os recursos referentes ao SUS, das bolsas de 

estudo, mantendo os convênios para atividades assistenciais, e 

incluir no custo do atendimento gratuito os convênios referentes a 

projetos assistenciais. Nesta lógica, a entidade também alcançaria 

os percentuais de gratuidade de 26,64%, 23,28% e 23,11%, 

respectivamente. 

Por último, gostaríamos de destacar que foi juntado ao 

processo Informação Fiscal do INSS, que está sub judice, e, por 

outro lado, não foi anexada a defesa da entidade nem a sentença. 

Este processo não foi julgado, assim, avaliamos que deve ser 

retirado do processo. 

Anexamos a este parecer documentação apresentada pela 

entidade, a saber: 

- Carta da Entidade; 

- quadros-sínteses do Demonstrativo de Resultados do 

Exercício. 

Vou ler o parecer final. 

De acordo com o exposto, sou de parecer favorável à 

renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos, 

entendendo que a Fundação São Paulo tem mérito social e preenche 

os requisitos para o enquadramento formal previstos no art. 2º da 

Resolução nº 46/94, bem como no inciso IV do art. 2º do Decreto nº 
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752, de 1993, e no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.742, de 7 

de dezembro de 1993. 

Brasília, 17 de junho de 1999. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em discussão o 

parecer da Conselheira Rosângela.   

Farei a inscrição dos que desejarem se pronunciar. 

Pela ordem, tem a palavra o Conselheiro Valdir. 

 

VALDIR PEREIRA - Sr. Presidente, nesta oportunidade 

quero ressaltar o valor que representa a PUC não só para São Paulo 

mas para todo o Brasil.  Os trabalhos assistenciais que ela 

presta, principalmente na área educacional, abrangem várias 

pessoas.  Muitas pessoas tiveram sua formação garantida pela PUC.   

Diante disso e da possibilidade de que venhamos negar a 

possibilidade de que ela continue a prestar seus relevantes 

serviços à sociedade, eu gostaria de propor que não seja possível 

um segundo pedido de vista desse processo.  Entretanto, se houver 

possibilidade, eu gostaria de avocar esse pedido de vista.  

Poderia em uma próxima reunião haver um terceiro, um quarto ou 

quinto pedido de vista do processo. 

Também devemos prestigiar e garantir o trabalho 

efetuado pela Conselheira Rosângela.   

Proponho, então, que seja votado hoje o processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esta é a nossa 

intenção. 
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VALDIR PEREIRA - Se não for votado hoje, gostaria de 

avocar o direito de vista do processo. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não entendi qual foi a 

proposta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Por enquanto, ele 

propôs que examinemos hoje o processo e não se permita nova vista.  

Em último caso, se houver pedido de vista, ele quer ser o primeiro 

a pedir. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Isso é uma controvérsia em 

relação ao que lhe perguntei anteriormente, Presidente. 

Eu fiz uma questão de ordem em relação a isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vista pode ser 

pedida por qualquer conselheiro, a qualquer momento. 

Portanto, se ele quiser pedir vista, pode fazê-lo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Nem sei se vou pedir vista.  

Acho isso altamente antidemocrático.  Se estou chegando hoje, e 

tenho direito de pedir vista, peço vista.   

Se o senhor quer deliberar hoje, na próxima reunião, 

chega um novo conselheiro e vamos ter essa mesma conversa?   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é esse o 

problema, não entendi dessa forma.   

 



 137 de 186 

VALDIR PEREIRA - Acho que o Conselheiro Marcos está 

exaltado.  Eu não me referi ao que ele está imaginando.   

Não é porque eu não conheço uma entidade que ela não 

pode merecer meu voto.  São 8 mil entidades e todas elas pedem 

renovação de certificado.  Se eu for atender apenas as que eu 

conheço, atenderei a 50 ou 60 entidades. 

Pelo fato de estarmos iniciando hoje nosso trabalho, 

não podemos negar o que passou.  Seria o mesmo que um presidente 

da república assumir a presidência em 1º de janeiro e não admitir 

os compromissos assumidos anteriormente, sob a alegação de que não 

era presidente na época, portanto, não conhecia o assunto. Não 

podemos agir assim, temos de levar os assuntos de hoje para a 

frente.  Esse é o meu ponto de vista. 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Existe em algum lugar 

que se pode conceder quantos pedidos de vista sejam necessários ou 

da vontade dos conselheiros? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso já foi 

esclarecido, Conselheira. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - O que há são duas vertentes.  

Há dois conselheiros que chegaram hoje. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E ele também 

chegou hoje. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Que sejam 4, 5, 6, 7, 12, 14, 

19.  O número é indiferente.   

V.Sa. pode ser bem mais nutrido intelectualmente que a 

minha pessoa e depurar tudo em um dia só.  Eu, talvez, demore mais 

tempo.  Amanhã, se entra outra pessoa aqui, a questão não é de ter 

ou não ter legalidade no ato.  Quem sou eu para julgar o parecer 

da nobre relatora!  O que estou querendo é me inteirar da matéria 

e, desde o início, deixei isso muito claro, para não cometer 

injustiça, primeiro, comigo mesmo, segundo, com o Conselho, que 

prezo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está entendido, 

conselheiro. 

Pela ordem, tem a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO  - Eu tenho algumas 

dúvidas.  

No caso, a entidade não cumpre apenas os 20%, é isso?  

Com relação às fórmulas, foi a maneira encontrada pela Conselheira 

para enquadrar nos 20%? 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Exato. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO  - Na verdade, a entidade 

se enquadra a partir de agora nos 20%, se observarmos uma dessas 

prerrogativas? 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Isso. 
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Há uma questão, que não sei se ficou clara. 

Na análise do processo há um erro do CNAS:  foram 

somados na receita de venda de bens e serviços o SUS e as bolsas.  

O convênio é mais polêmico, porque ele entra na receita e também 

entra na gratuidade.  Esse é um erro da entidade.  Está na receita 

e ela subtraiu da gratuidade.   

Então, há um erro do CNAS, que não excluiu SUS e 

bolsas.  E há um erro da entidade que não incluiu na gratuidade os 

convênios assistenciais.  Há vários convênios, mas os 

assistenciais teriam de ser incluídos, para bater.  Com isso, ela 

foi prejudicada nas contas, no percentual ela saiu prejudicada.  O 

que eu apresento aqui são três exercícios, para refazer essas 

contas.  No final, eu chego à conclusão de que ela atingiu os 20%. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Portanto, os exercícios 

são excludentes. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Exatamente. 

Isso tem a ver exatamente com o que falávamos no início 

da análise dos processos.  Seria importante um trabalho da 

Comissão de Normas junto com o Secretário Executivo e mais a 

Comissão de Análise para acertarmos isso.  Aconteceram alguns 

erros da equipe da análise e outros erros das entidades, até por 

falta de orientação, e poderíamos melhorar um pouco esses 

procedimentos. 
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ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Então, na hora da votação 

também iremos observar cada ponto que foi colocado pela 

conselheira. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sem dúvida.  

Inclusive pode ser questionado também. 

Com a palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Quero chamar a atenção dos 

Conselheiros, e deixei para usar a palavra no exame do último 

processo, para o fato de que os três indeferimentos dos processos 

de pedido de vista têm a mesma origem da análise técnica da equipe 

do CNAS:  erro de informação da entidade, que tem uma visão 

técnica, e despreparo do setor de contabilidade das entidades, por 

estar fornecendo informações erradas.  Eles dão informação talvez 

de natureza comercial, e o CNAS, ao analisar as informações de 

maneira técnica, encontra essa diferença, sendo prejudicadas as 

entidades.  

Graças a Deus, essas entidades que tiveram pedido de 

vista dos seus processos, estão sendo salvas, digamos.  Se 

analisarmos os processos votados até agora, no pedido de vista 

todos estão fornecendo a renovação do certificado. 

Chamo a atenção dos Srs. Conselheiros porque me 

preocupam aquelas entidades que tiveram seus pedidos de renovação 

ou concessão indeferidos e não tiveram a felicidade de alguém 

pedir vista dos seus processos.  Essas foram altamente 

prejudicadas.  Nossa responsabilidade aí é muito grande.   
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É louvável a preocupação dos Conselheiros, do CNAS, 

juntamente com a equipe de análise, ao rever essa situação, porque 

os prejudicados são exatamente aqueles que estamos aqui para 

defender:  os usuários e os excluídos da assistência social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito do 

pronunciamento do Conselheiro Carlos Ajur, eu gostaria de dizer e 

de lembrar os Conselheiros que, após o indeferimento do pedido de 

renovação, existe a possibilidade da reconsideração e, em último 

caso, de recurso ao Ministro.  Existem várias instâncias para 

reconsiderar as decisões da equipe de análise.  As entidades que 

não tiveram, como disse o Conselheiro Carlos Ajur, a felicidade de 

alguém se lembrar delas e pedir vista, têm o recurso legal. 

Com a palavra o Conselheiro Guilhermino. 

 

GUILHERMINO CUNHA  - Sr. Presidente, demais 

Conselheiros, creio que todos reconhecemos os relevantes serviços 

que a PUC tem prestado à educação e à saúde, sem a menor sombra de 

dúvida, bem como a projeção dessa instituição em São Paulo, no 

Brasil e no mundo. 

Eu gostaria de me congratular com a Conselheira 

Rosângela porque ela se ateve ao que foi questionado, isto é, aos 

índices percentuais de gratuidade.  Se ela se referiu ao SUS, foi 

porque houve um erro de cálculo e a inclusão do SUS entre as 

gratuidades.   

Outro aspecto a comentar é que depois que eu ouvi toda 

a leitura foi que entendi por que ela apresentava três hipóteses 

de demonstração, pelas quais a alíquota de 20% seria atendida em 
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um ou outra hipótese.  Se ela elegesse só uma hipótese, poderíamos 

dizer que, se o cálculo fosse feito de outra forma, não atenderia. 

Embora não seja a melhor técnica, eu até sugeriria que 

não chamássemos isso de parecer, mas de considerandos ou parte da 

análise.  Parecer é o voto.  É o único que é registrado.  Esse 

aqui fica no nosso registro como ata. 

Foi oportuno isso, porque não fica nenhuma dúvida, se 

estivermos aqui votando com consciência para acompanhar o voto da 

Conselheira, de que estamos fazendo isso devido ao tamanho da 

instituição, mas sim por uma questão de justiça. Creio que o CNAS 

não se dobra a tamanho de nenhuma instituição. 

Outro aspecto que eu gostaria de sugerir - e olhando um pouco o 

campo mais largo desses pedidos -, e concordo plenamente com o 

Carlos, e tenho de concordar, porque ele é meu titular, era   que 

as nossas comissões técnicas ajudassem a educar as entidades, 

baixando mais em diligência e exigindo determinadas comprovações.  

Sei que isso daria muito trabalho, pois são 8 mil entidades, mas é 

uma ajuda, porque com isso estaríamos educando as entidades e 

evitando cometer injustiças.  Às vezes há entidades nitidamente 

assistenciais e estão sendo prejudicadas. 

 Uma segunda providência seria solicitar à Comissão de 

Normas, em entendimento com as comissões técnicas, especialmente 

com o Sr. Secretário-Executivo, altamente especializado, que 

fizesse um pequeno manual de normas e procedimentos para dar às 

entidades.  Refiro-me a uma coisa bem prática, com aplicações.  

Isso vai ajudar desde a grande entidade, como a PUC, até entidades 

menores, como a das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, cujo 

processo foi relatado pela Irmã Tereza.   
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 Como contribuição, eu gostaria de sugerir não 

considerarmos esses itens como pareceres, e sim como argumentação. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Meu parecer é dividido em 

considerações e parecer.  Na xerox não apareceu, mas é uma coisa 

só. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - São considerações, portanto.  E o 

parecer é o voto final. 

 Eu até me eximo de fazer comentários sobre outros 

itens, porque são linhas de argumentação, e concluíram de forma 

tão tranqüila, tão clara, que penso que nosso companheiro da ACM 

pode ficar com o coração tranqüilo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu prefiro me manifestar por 

último, Presidente, porque quero ouvir um pouco mais sobre a 

matéria.   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Reverendo, 

novamente, foi muito prático ao colocar as questões.  Eu, por 

exemplo, aprovo o voto da Rosângela.  Não é porque a PUC é uma 

grande entidade, apesar de que existem PUCs e PUCs.  A PUC de São 

Paulo é notoriamente conhecida, inclusive por ter feito, durante 

muito tempo, um trabalho junto não só ao mundo universitário, como 

também de colaboração científica com a sociedade de forma geral, 
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até com a assistência social.  Isso não pode ser negado e pode 

pesar quando estivermos julgando a entidade.  Onde a entidade está 

atuando e o que está fazendo é o fundamental. 

 A PUC de São Paulo deu enorme contribuição, desde a 

época da Constituição até hoje, à assistência social, não apenas 

no sentido de elaboração, mas de práticas com relação aos 

excluídos.  Se formos ver, somos representantes dos excluídos, mas 

não temos nenhum excluído com assento no CNAS.  Aliás, deveríamos 

ter, mas não temos. 

 A questão fundamental ficou clara:  por que o CNAS não 

concedeu a renovação do certificado.  Foi exatamente por não haver 

constatado o percentual de gratuidade, que ficou muito claro no 

parecer da Rosângela. 

 Como o Carlos falou, não pedimos vista de processo, mas 

em vez de chorarmos pelas entidades que tiveram seu pedido negado, 

devemos corrigir esses erros. 

 No caso da PUC, devemos conceder o registro solicitado, 

e já foi muito bem defendido esse assunto.  Se não conhecemos 

certa entidade, também não conhecemos a PUC e muitas outras.  Por 

que a PUC ser penalizada?  Porque é a PUC? 

 Aqui não podemos fazer o que não gostaríamos que 

fizessem conosco ou com alguém:  julgar e condenar as pessoas, 

porque, em princípio, todos são inocentes, até que se prove o 

contrário.   

  

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Quero fazer algumas 

considerações.  Uma delas já fiz há algum tempo, na Comissão de 

Normas e ao Plenário, mas vou reiterá-la.  
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 O parecer passado pela Coordenação de Normas do CNAS 

vem de maneira absolutamente lacônica e sem que o Conselheiro 

possa saber por que a entidade não cumpriu os 20%. 

 Para mim, isso é muito vago, porque conheço a matéria, 

modéstia à parte, até porque sou fiscal.  Não cumpriu os 20%.  Eu 

acho que ninguém tem tanta fé pública, notadamente quando se fala 

em questão técnica, que possa prescindir de fazer um 

demonstrativo. 

 Ou eu acredito ou ponho fé, no sentido técnico, naquilo 

que está sendo colocado nas considerações do parecer da 

Conselheira Rosângela, ou eu peço uma perícia, para poder saber 

onde foi aplicado isso, porque não posso pedir explicações nem 

para uma parte nem para outra.  Preciso saber como foi considerada 

essa receita, se entrou o SUS.  Se entra o SUS como receita, é 

claro que a gratuidade, que é atendimento ao público, tem de ser 

considerada, porque ninguém pode cobrar do SUS, salvo melhor 

juízo.  É claro que qualquer pessoa atendida pelo SUS tem de ser 

atendida de graça, senão o hospital ou a pessoa está sujeita a 

processo-crime.  Se entrou essa receita, ela tem de ser concedida 

à gratuidade, o custo de serviço prestado, e isso tem de ser 

considerado como gratuidade. 

 No parecer técnico do CNAS, não diz nada disso.  Aqui 

está considerado que não atingiu os 20%.  Sinceramente, estou em 

uma sinuca de bico:  não sei como votar. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - No parecer há um relatório, só que 

não foi juntado aí.  Há um demonstrativo que não foi juntado. 

 



 146 de 186 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Mas tem que ser 

juntado. 

 Na verdade, minha sugestão seria — e não sei se é 

possível em termos de Regimento — que pedíssemos uma perícia da 

contabilidade, notadamente no que diz respeito aos valores dados 

em gratuidade pela PUC.  Não seria difícil para uma entidade como 

a PUC — e conheço o potencial da PUC, até porque me formei em São 

Paulo, e já participei de cursos lá, é entidade séria, que se 

preocupa com a cultura e com a assistência social — demonstrar 

aquilo que a lei está pedindo.  Ela pode até não ter remuneração 

do capital, porque não há capital privado a ser remunerado ali, 

mas tem de cumprir os 20% da gratuidade.  Vinte por cento das 

pessoas têm de receber atendimento gratuito.  E é isso o que 

estamos julgando.  Que a PUC é de assistência social, não tenho 

dúvida.  Agora, temos o constrangimento legal:  temos de verificar 

se ela fez os 20% de gratuidade. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pela ordem, 

Conselheiros. 

 Vamos dar a palavra a todos os que pediram.   

 Tem a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Se a relatora pudesse, eu 

gostaria que ela esclarecesse o que a Conselheira Ângela falou, 

até porque tiraria também as minhas dúvidas. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Para os novos conselheiros que 

não conhecem o processo, este parecer que receberam vem em todos 
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os processos.  Este é um parecer padrão, que vai dar o sim ou o 

não.  Antes dele, vem uma memória de cálculo, onde é calculada a 

gratuidade.  Essa memória de cálculo poderia vir em um quadro e 

fazer parte do processo. 

 O que a Ângela sugeriu foi que a equipe de análise 

colocasse no seu parecer um demonstrativo, porque ele existe no 

processo, é feita a memória de cálculo para comprovação da 

gratuidade.   

 O conselheiro que está analisando a matéria vê todo o 

processo, que está aqui. 

 No caso, vocês não tiveram acesso a isso. 

 O que a Ângela está sugerindo é que seja revisto esse 

parecer, pois o texto dele é muito lacônico, e seja incorporado um 

pouco mais de substância na questão final do parecer, a fim de 

dizer por que não comprova a gratuidade.  Enfim, ela está pedindo 

que exista alguma coisa mais detalhada. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Mais que isso 

inclusive.  O demonstrativo de resultados é uma coisa muito maior, 

são contas diferenciais que vão dar o desempenho, a performance 

econômico-financeira da entidade. 

 Eu já vi casos de memória de cálculo como esse: 

considerava uma coisa e não considerava outra.  Em outro caso, não 

considerava uma coisa e considerava outra;  em outro caso, 

considerava os dois.  Eu precisaria conhecer o demonstrativo de 

resultados, que é da entidade, para poder dar uma opinião.  Isso 

aí, para mim, não é nada. 
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 PAULO BIANCARDI COURY - No parecer técnico está 

dizendo:  não consideramos atendimento do SUS como gratuidade. 

 Qual o fundamento legal dessa consideração?   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse é um tipo de 

esclarecimento que já foi muitas vezes prestados aqui.  Trata-se 

do seguinte:  tem que se examinar, de acordo com o  parecer da 

consultoria jurídica, a parte da entidade que atende SUS, de 

acordo com o Decreto nº 752, à parte da parte educacional.  Ou 

seja, se a entidade, na área de atendimento do SUS, oferece 60% do 

serviço, de acordo com o Decreto nº 752 e instruções do INSS, 

aquele setor é todo considerado como gratuito.  Isso ficou claro 

na informação. 

 Ainda está inscrito o Marco Aurélio.  Após sua 

exposição, faremos algumas considerações da Secretaria Executiva. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sinceramente, Presidente, não 

estou conseguindo colocar o pé no chão para discutir essa questão.   

 Eu não vou tecer nenhum comentário, vou esperar vocês 

exaurirem as discussões e, depois, decido o que fazer. 

 Rosângela, quem errou nisso?  Você pode dizer 

claramente? 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Há dois erros na questão da 

gratuidade.  Há um erro do CNAS e outro da entidade.  Na hora em 

que se fez a análise, não se excluíram SUS e bolsas de estudo da 

receita, como venda de serviços.  E o erro da entidade foi não 



 149 de 186 

incluir na gratuidade os convênios assistenciais.  Isso mudaria os 

valores. 

 É complexa a parte contábil e eu não sou contadora.  Há 

uma conta da entidade e outra, do CNAS.  Pela regra, o CNAS teria 

de ter excluído SUS e bolsa.  Não excluiu e isso deu determinado 

valor.  Por sua vez, a entidade não incluiu na gratuidade os 

convênios assistenciais, o  que lhe daria uma margem maior na 

gratuidade. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Presidente, é o senhor que tem 

de nos conduzir nessa questão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para encerrar a 

parte de comentários, vamos ouvir o Conselheiro Guilhermino que 

pediu a palavra novamente. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - É uma palavra no sentido de 

encaminhamento. 

 Eu gostaria de dizer que quando recebo da Conselheira 

uma análise feita nas diferentes hipóteses, mostrando os 

resultados dos exercícios, na minha confiança e tranqüilidade, 

como membro deste Conselho sei que estamos tratando de cálculos 

que foram feitos com exatidão. 

 Discordo frontalmente da idéia de que devemos pensar em 

uma auditoria ou fiscalização em qualquer entidade, porque isso é 

competência nossa.  A comissão técnica, e agora com o pedido de 

vista, e o Plenário do Conselho é que tem o dever de resolver a 

questão.  Devemos dar o nosso voto, porque o que foi questionado é 
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que não alcançou os 20%.  O que foi demonstrado à saciedade, em 

três diferentes hipóteses, é que foi alcançado o índice, portanto, 

de acordo com a lei. 

 Se o impedimento é só este, Sr. Presidente, estamos 

prontos para a deliberação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Indago se há mais 

algum conselheiro que queira se manifestar sobre a matéria. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só para 

complementar o que disse o Conselheiro Guilhermino: se realmente 

caímos nesse tipo de coisa, estaremos desmoralizando o próprio 

Conselho, isto é, transferindo para outros a nossa decisão. 

 Devemos, sempre que possível, pedir a colaboração de 

técnicos etc.  Agora, quando for o caso, mas não podemos ficar nos 

desmoralizando pedindo a outros que resolvam questões que nós 

devemos resolver. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o 

Secretário-Executivo. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Eu queria dar uma informação, 

porque é questão de legalidade, e a responsabilidade disso é 

minha. 

Ninguém discutiu o item do parecer que diz: “Por 

último, gostaríamos de destacar que foi juntado ao processo 

Informação Fiscal do INSS, que está sub judice, e, por outro lado, 

não foi anexada a defesa da entidade nem a sentença. Este processo 
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não foi julgado, assim, avaliamos que deve ser retirado do 

processo”. 

Como podem observar, o INSS mandou uma informação 

fiscal, de forma oficial.  A entidade foi fiscalizada, se não me 

engano, por 40 dias, e foram levantados os dados.  A proposta da 

Conselheira é que se retire isso do processo. 

No julgamento, eu queria que isso ficasse bem claro, 

porque se for retirado do processo, vai se transformar em um 

processo para ser distribuído aqui agora, porque a 

responsabilidade do julgamento dessa informação fiscal é do 

próprio CNAS.  E o Decreto nº 2.536 permite que o CNAS requisite 

diligências.   

Estão todos discutindo o problema da contabilidade, 

quando o próprio INSS já fiscalizou isso e ninguém aqui está 

levando em consideração. 

O documento foi encaminhado de forma oficial, dirigido 

à Secretaria Executiva, como documento assinado pelo Coordenador 

de Arrecadação do INSS.  Se ele vai ser retirado, não vai ser 

levado em consideração.  Então, vai ter de ser feito um processo e 

distribuído hoje  — porque já tem mais de 40 dias que recebemos 

essa informação — para que um conselheiro analise a parte 

levantada pelo INSS com relação a essas discussões.  Até acredito 

que a equipe técnica da Secretaria Executiva erre nessas 

informações — tira SUS, não põe SUS etc. —, mas essa informação 

consta no processo e ninguém alertou para isso, foi coletada de 

forma oficial.  Se algum fiscal errou, ele que seja penalizado.  

Mas o Decreto nº 2.536 permite que o CNAS solicite diligência e a 

diligência já foi feita, mas não foi discutida aqui. 
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Por questão de legalidade, gostaria de recomendar ao 

Presidente que se esse documento for retirado do processo, seja 

distribuído para um conselheiro relatar, porque o julgamento de 

informação fiscal é de responsabilidade do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O posicionamento 

que acaba de ser feito pelo Sr. Secretário-Executivo é de extrema 

pertinência. 

Lembro os Conselheiros que quando me foi distribuído um 

processo, e o relatei, fiz questão de examinar todos os argumentos 

levantados na representação fiscal que veio da Receita Federal. 

A grande lacuna que estou vendo neste documento é que 

não há nenhuma observação a respeito da informação fiscal do INSS.  

Portanto, as considerações, o parecer ou qualquer outra 

deliberação que o Plenário venha a tomar fica, como disse muito 

bem o Secretário-Executivo, pendente de um exame pelo CNAS, pelos 

Conselheiros sobre a informação fiscal feita pelo INSS. 

Portanto, na qualidade de Presidente, devo confessar 

que não tenho condições de poder encaminhar a votação de um 

documento que não foi exaustivamente examinado no seu parecer pela 

Conselheira relatora. 

Ou nós consideramos integralmente o que consta do 

processo, ou não teremos condição de nos pronunciar. 

Existe aqui um item, na apresentação da relatora, que 

infelizmente invalida qualquer decisão do Plenário, uma vez que 

esse assunto é parte das nossas atribuições.  Quando o Conselho 

Nacional de Assistência Social recebe uma informação fiscal, ele 
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tem de se pronunciar sobre ela, e nós não estamos nos pronunciando 

sobre a argumentação levantada pelo INSS. 

Assim, estamos com uma falha no processo, que precisa 

ser devidamente sanada. 

Sinto-me sem condições de encaminhar qualquer votação 

sobre essa matéria, uma vez que o relatório não preencheu toda a 

argumentação contrária que existe no processo em relação a essa 

concessão.  Teríamos de ter examinado o relatório do INSS para nos 

pronunciar neste processo.  Infelizmente, não houve da parte da 

conselheira esse exame, e o relatório do INSS consta do processo. 

Temos duas alternativas:  podemos baixar essa 

informação em novo processo e redistribuí-lo, ou considerarmos o 

relatório da conselheira insuficiente, e alguém — como já houve 

pedido antecipado de vista — relatar a matéria, preenchendo os 

requisitos que o processo levanta. 

Isso está para nossa discussão. 

Com a palavra a Conselheira relatora. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Deixe-me dar um esclarecimento 

em relação a isso, na qualidade relatora. 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Só queria dar a seguinte 

informação, que talvez ajude.  Essa informação fiscal a entidade 

não conhece, pelo menos eu imagino que ela não conheça.  Se ela 

entrou com defesa, a defesa tem de aparecer aí também.  Já que 

isso está envolvendo concessão de certificado e se o INSS, como 

terceiro interessado, está dizendo que a entidade não cumpriu 

alguma coisa, é preciso conhecer a defesa da entidade, ouvindo-a, 
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o que também é permitido pela Constituição.  Depois decide-se se 

damos ou não o certificado. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Quando eu peguei esse processo, 

fiquei arrepiada, porque tinha muita coisa.   

Eu li toda a informação fiscal.  A primeira coisa que 

fiz foi separar:  uma coisa é o INSS, até porque no processo isso 

está separado, há o parecer do CNAS e depois foi juntada essa 

informação, apenas com um ofício do Dr. João Donadon dizendo “em 

cumprimento à ordem de serviço, encaminho a informação fiscal para 

análise e providências cabíveis”. 

 O parecer do CNAS é anterior.  A primeira coisa que eu 

fiz, foi separar isso, porque, para mim, eram coisas distintas o 

certificado de filantropia e a informação fiscal do INSS. 

 A informação que eu tive da entidade era de que eles 

entraram com defesa e que isso estava correndo.  Eu entendi que 

havia uma tramitação própria no INSS e não no CNAS, isto é, que 

isso não seria julgado por nós.  

 Eu não sou advogada e gostaria que me esclarecessem 

onde corre a informação fiscal. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A informação foi 

dirigida ao Conselho Nacional de Assistência Social.  Temos nos 

pronunciar sobre ela. 

 

 VALDIR PEREIRA - Estou propondo que o pedido de vista, 

se a Conselheira Rosângela estiver de acordo, seja transferido 

para ela, para que ela continue analisando o processo, uma vez que 
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ela está bastante familiarizada com ele.  Analise também essa 

pendência e fique sob seus auspícios a continuidade do processo. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Só gostaria de 

consignar que a informação fiscal oriunda do INSS faz parte 

integrante do processo, para análise.  É preciso dar conhecimento 

disso à entidade, para se poder debater ponto por ponto, o que 

seria mais prudente e oportuno. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu não entendi ainda.  Neste 

caso, há uma informação fiscal.  Há uma defesa da entidade.  Quem 

dá a sentença é o CNAS? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Somos nós. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - O INSS notifica a entidade para 

ela se defender e manda para o CNAS.   

 Assim, se se dá o certificado nesse processo e depois 

vamos julgar uma informação fiscal para cancelar o certificado, é 

trabalhar em dobro.   

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Eu não sabia disso. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Estamos tratando de um assunto que 

precisa ter o mesmo peso e a mesma medida, se se quiser ser justo.  

Estamos tratando de um processo que resultou indeferido, mesmo com 

a informação fiscal e mesmo com a defesa da entidade.  A defesa 

não está aí, mas ela existe. 
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 Raciocínio lógico:  se eu posso acolher um 

indeferimento e deixar correr o julgamento da informação fiscal, 

eu posso também conceder a renovação do certificado, novamente 

deixando sub judice o julgamento final, por parte do Plenário, da 

defesa em relação à informação fiscal. 

 

 (Manifestações concomitantes no plenário.  Inaudível) 

  

 GUILHERMINO CUNHA  - Quero concluir meu raciocínio. 

 Se deixarmos sem um pronunciamento deste Plenário, 

caminhamos para uma segunda vista, mesmo que seja com a mesma 

relatora, para que a defesa chegue.  O que estamos fazendo aqui, 

salvo melhor juízo, é quase antecipar o seguinte:  se a informação 

fiscal questionou o problema dos percentuais, nós recebemos 

informações de que nas três hipóteses levantadas houve o 

cumprimento da informação fiscal. 

 De certo modo, estaríamos antecipando um julgamento.  

Para evitar isso, pensando em voz alta, creio que devemos conceder 

novamente vista à Conselheira Rosângela, portanto, conceder mais 

um mês de prazo, para que a informação fiscal e a defesa sejam 

analisadas.  Em uma próxima reunião, votaremos as duas coisas:  a 

informação fiscal e o parecer atual da Conselheira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pela ordem, tem a 

palavra o Conselheiro Brito. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Tenho uma dúvida sobre 

isso. 
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 Vamos apreciar a tramitação do processo pelo INSS ou 

vamos julgar em paralelo? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo que está sendo 

aqui encaminhado, vamos conceder um prazo adicional à Conselheira 

Rosângela, para que ela possa instruir adequadamente o processo.  

O processo não está adequadamente instruído. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Então, ela vai se 

aprofundar no processo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ela tem de examinar 

a informação fiscal do INSS, dirigida a este Conselho, e se 

pronunciar a respeito dela.  Não houve essa manifestação no 

parecer atual. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Em primeiro lugar, quero 

concordar com a proposta do Reverendo Guilhermino. 

 Em segundo lugar, até o presente momento, as entidades 

que têm recebido notificação fiscal fazem a defesa no prazo de 15 

dias e entregam no INSS regional.  Lá, sim, é julgado e dada a 

sentença.  Caso a entidade tenha instância superior a recorrer, 

chega em Brasília, nas câmaras especiais. 

 Eu gostaria de saber que legislação mudou isso em tão 

curto espaço de tempo. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Trata-se do Decreto 

nº 2.536, que nos deu o privilégio de examinar representações 

fiscais feitas contra entidades.  Esse é o rito normal. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - E a defesa que ela faz junto 

ao INSS regional? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa defesa não 

exime a entidade de se defender nos fóruns próprios.  O Conselho 

Nacional de Assistência Social tem de se pronunciar. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Então, são duas sentenças? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A do Conselho e a 

do foro próprio. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Ela pode também apresentar a 

defesa. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - É bom esse esclarecimento 

para todos os conselheiros.  Quer dizer que vamos ter duas 

sentenças:  a nossa e a que vem do INSS? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa sentença tem a 

ver com a relação da entidade com o órgão competente.  Nos foi 

encaminhada uma representação fiscal que nos coloca diante da 

seguinte situação:  conceder ou não um certificado, tendo em vista 

aquelas informações. 
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 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Independente do resultado da 

sentença? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Independentemente.  

Isto porque nessa sentença, por exemplo, o INSS pode estar 

cobrando coisas que a entidade não recolheu, pode estar cobrando 

outras coisas que não têm nada a ver conosco. 

 

 IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Independentemente da 

sentença, temos de nos pronunciar. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Quero complementar o 

encaminhamento. 

 Eu concordo com o encaminhamento do Conselheiro Valdir, 

mas queria dividir essa responsabilidade com a Comissão de Normas.  

Eu já tenho um primeiro estudo, que pode ter erros.  Vou analisar 

a parte do INSS.  Minha proposta é preparar o relatório e  

apresentá-lo primeiramente na Comissão de Normas, para que façamos 

um debate.  Chegando-se lá a um consenso, virá para o Plenário o 

consenso da Comissão de Normas e não o da Conselheira Rosângela.  

Eu acho isso um pouco mais maduro da nossa parte. 

 Também vou pedir à Secretaria Executiva que solicite à 

entidade a sua defesa, para ser juntada ao processo. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, solicito aos 

companheiros da Comissão de Normas que realmente compareçam às 
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reuniões, para não ficarem discutindo apenas 2 ou 3 pessoas, 

quando a comissão é composta por seis membros. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Um dos pontos 

que eu gostaria de abordar foi o que a Dora apresentou. 

 Em segundo lugar, parabenizo a Rosângela por essa 

idéia. 

 O terceiro ponto é que não ficou claro para mim como 

ficou a questão do INSS.   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ter de 

convocar na próxima reunião o INSS, porque, de acordo com o rito 

estabelecido, temos de dar oportunidade à entidade de ser 

informada que o processo que está sendo examinado deverá 

contemplar também a defesa do INSS e da entidade.  Teremos aqui 

tanto a PUC quanto o INSS. 

 Com isso, encerramos esse processo, com o seguinte 

encaminhamento e decisão deste Plenário:  a Conselheira Rosângela 

continua com vista do processo, para que ele seja analisado em 

todos os seus aspectos. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Meu parecer será encaminhado à 

Comissão de Normas.  Uma vez lá aprovado, o parecer virá ao 

Plenário, sendo, então, um parecer da Comissão de Normas. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - A ordem de serviço do INSS diz o 

seguinte:  “o descumprimento do disposto no item 3.1” — o que 

exige 20% de gratuidade — “não constitui motivo para cancelamento 



 161 de 186 

automático da isenção, devendo ser emitida informação fiscal que, 

após analisada, será protocolizada, formalizada e encaminhada ao 

CNAS, por intermédio da Coordenação Geral de Arrecadação”.  Esta 

ordem de serviço regulamenta a informação fiscal:  abre vista para 

entidade e manda para o CNAS.  E este é o foro competente para a 

discussão. 

 Aí seria preciso pegar a defesa da entidade, se já 

houve, para ver as contra-argumentações dela, e emitir parecer 

para ser julgado aqui, até por medida de economia processual. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com esse 

encaminhamento e decisão do Plenário, vamos retomar o exame do 

Regimento Interno. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Falta a votação do processo 

anterior. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela para leitura da redação final do voto do 

processo da ACRELBI. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Processo da Associação Cultural 

Religiosa Brasileira Israelita. 

 Parecer 

 De acordo com o exposto, sou de parecer favorável à 

renovação do certificado de entidade de fins filantrópicos, 

entendendo que a Associação Cultural Religiosa Brasileira 

Israelita tem mérito social e preenche os requisitos para o 
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enquadramento formal, tendo em vista o atendimento ao disposto no 

art. 2º, IV, do Decreto nº 752/93.  Quanto aos incisos III e VII 

do referido decreto, fica fixado o prazo de até 60 dias para 

apresentação dos seguintes documentos:  cópia do estatuto 

devidamente alterado, cumprindo o disposto no item III e VII do 

referido decreto;  atestado de funcionamento fornecido por 

autoridade local da mantenedora e sua mantida.  O não atendimento 

da exigência implicará o cancelamento da presente decisão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em votação o voto 

da relatora Rosângela. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Com louvor à relatora, Sr. 

Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os que estiverem de 

acordo com o voto da Conselheira Rosângela, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu me abstenho de 

votar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a abstenção dos 

Conselheiros Ângela e João Bernardo, declaro aprovado por maioria 

o processo. 

 Com relação ao processo da PUC, o encaminhamento está 

feito. 
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 Coloco em votação o encaminhamento proposto de levar o 

processo também à Comissão de Normas. 

 Os que estiverem de acordo com esse encaminhamento, 

permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Aprovado não só o voto da Conselheira Rosângela em 

relação ao processo da ACRELBI, como o encaminhamento do parecer à 

Comissão de Normas, para análise. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Esse processo da PUC será 

votado na próxima reunião? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na próxima reunião. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - A próxima reunião é dia 

21 de julho.  Não é o dia da eleição da presidência? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É o dia da eleição. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma 

proposta em relação ao dia da eleição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Trataremos disso 

depois. 

 Conselheiros, temos a seguinte sugestão do Secretário-

Executivo:  que o Regimento Interno seja passado à Consultoria 

Jurídica com antecedência, para que ela dê uma olhada no texto, 
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ver se existe alguma ilegalidade ou algo que necessite ser 

alterado e na próxima reunião examinamos o Regimento Interno novo.   

Faríamos, agora, o encaminhamento das demais questões, 

que são importantes, e fecharíamos nossa pauta. 

  Pelo que entendi do que foi expresso pelo Plenário, o 

Regimento Interno necessita passar pelo crivo da Consultoria 

Jurídica. 

 Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Se bem entendi, Sr. 

Presidente, algumas comissões analisaram o Regimento Interno 

ontem.  Como ficam as propostas dessas comissões? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já foram 

incorporadas, eu acredito. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Ontem, as Comissões de 

Financiamento e de Política fizeram uma análise do Regimento, e 

creio que pretenderiam acrescentá-las ao Regimento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu pediria que 

essas sugestões fossem encaminhadas, para serem incluídas no novo 

documento. 

 Mas ninguém falou nisso, Conselheira Dora.  Nos 

relatórios das Comissões não houve qualquer menção a isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Como o Regimento 

seria discutido hoje, achamos conveniente apresentar as sugestões 
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na hora da discussão e não como informe da Comissão de 

Financiamento. 

 Mas é só passar as sugestões. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço às Comissões 

que se pronunciaram sobre o Regimento que encaminhem à Presidência 

e à Secretaria Executiva suas sugestões, para serem encaminhadas à 

Consultoria Jurídica. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu pediria que também fossem 

encaminhadas essas propostas de mudanças aos Conselheiros, para 

melhor estudá-las. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Será feito isso. 

 Pela ordem de pauta, teremos a Informação da Comissão 

Tripartite.  Entretanto, não estou vendo aqui a Conselheira Tânia.  

(Pausa.)  Ela pediu que retirasse de pauta. 

 A respeito da Comissão Tripartite, acabo de receber do 

Dr. Álvaro Machado, coordenador da Comissão Tripartite da 

Secretaria de Estado de Assistência Social, a ata da reunião da 

Comissão.  Depois pedirei à secretaria que tire cópia desse 

material e encaminhe aos conselheiros, para conhecimento de todos. 

 Se não me engano, havia um pedido de referendo, pelo 

CNAS, de algumas dessas decisões.  Como estamos sem relator para o 

assunto, ele ficará para a próxima reunião. 

 Há mais alguém aqui que faça parte da Comissão 

Tripartite?  (Pausa.)  Não.  Então, fica para a próxima reunião. 

 Vamos passar ao próximo ponto da pauta. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Antes de passar 

ao próximo tópico, eu gostaria que fossem resolvidos os problemas 

que ficaram para ser resolvidos da parte da manhã. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O próximo tópico 

trata das conferências estaduais e municipais. 

  

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, o Conselheiro 

Carlos Ajur, meu titular, precisou se retirar e me pediu que eu 

assumisse seu lugar.  Eu gostaria que fosse registrado em ata que 

a partir das 16h50min estou respondendo como titular. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Este é um assunto 

polêmico, que teremos de examinar na reforma do Regimento, e que 

já foi mencionado no início da reunião pelo Secretário-Executivo.   

 Como ainda não temos decisão sobre a matéria, creio que 

podemos assumir sua hipótese no presente momento, uma vez que não 

temos jurisprudência ou algo a respeito no CNAS. 

 Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Serei muito breve 

e objetiva, porque há outros pontos importantes da pauta a serem 

tratados hoje. 

 Há 2 anos, quando foi editada a primeira medida 

provisória transferindo a realização da conferência nacional para 

4 anos, em vez dos 2 anos, apenas a nacional foi transferida.  As 

conferências estaduais e municipais permaneceram com realização a 
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cada 2 anos.  Por causa da descentralização, Estados e municípios 

chegaram à conclusão de que havia necessidade de realizar as 

conferências. 

 Hoje, essa necessidade é maior, na medida em que houve 

o desmonte da SAS, extinguindo os Escritórios Estaduais.  Cabe às 

secretarias, então, estar no comando dessa descentralização no 

âmbito dos Estados.  Portanto, tem grande importância essas 

conferências. 

 Além disso, há a discussão da aplicação da Política e 

da NOB pelos Estados.  Poucos são os Estados que têm suas 

políticas estaduais baseados na Política Nacional.  E há também a 

criação das comissões bipartites.  Enfim, há uma série de 

argumentos para mostrar a importância e necessidade dessas 

conferências. 

 Entretanto, alguns Estados já estão convocando as 

conferências estaduais e municipais, enquanto outros estão 

perguntando se é mesmo para fazê-las.   

Eu acho que o CNAS deveria ter um posicionamento a esse 

respeito, dizendo que o que foi adiado para 4 anos é a conferência 

nacional, e as estaduais e municipais devem ser feitas a cada 2 

anos, devendo eles discutir como elas seriam, se serão no formato 

de conferência, de reunião, até para fazermos um levantamento do 

trabalho realizado, em uma reunião no CNAS, com presidentes de 

conselhos estaduais, ou em outro fórum qualquer. 

A primeira questão seria informar isso aos conselhos 

estaduais, porque cabe às Secretarias Estaduais a convocação 

dessas conferências. 



 168 de 186 

O CNAS deve tomar um posicionamento sobre isso, 

mostrando claramente essa questão, e se colocando à disposição 

deles, porque nossa participação é fundamental nessas 

conferências.  Inclusive, para evitar complicação, creio que a 

presidência ampliada do CNAS deveria se reunir e fazer um 

cronograma não só dessas reuniões, como também ver como essas 

reuniões serão realizadas, que conselheiros participariam delas.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Boa lembrança.  

De fato, acontecerão conferências.  Creio que esse 

assunto poderíamos tratar no sábado, no programa de televisão.  

Pediríamos aos Estados e municípios que estivessem nos ouvindo que 

encaminhassem ao CNAS a programação, o cronograma de suas 

conferências, para executarmos o que a Conselheira Fátima propôs.  

No sábado, apresentarei essa questão, a pedido da Conselheira 

Fátima. 

O próximo item é a extinção do CNSS  e encaminhamentos 

sobre servidores dos Escritórios Regionais. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Sr. Presidente, ontem, na 

reunião da Frente Parlamentar, foi entregue oficialmente à Frente 

um documento da ABONG sobre o Terceiro Setor e o desmonte da 

Assistência Social. 

Eu pediria aos Conselheiros que pegassem um exemplar 

deste documento e gostaria que isso fosse registrado em ata. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sobre a extinção 

do Conselho Nacional de Seguridade Social, devo dizer que a 



 169 de 186 

Seguridade Social tem sido um dos direitos sociais mais atacados 

da Constituição.  Os que defendem ardentemente a Constituição têm 

de defender ardorosamente a seguridade social. 

A meu ver, ela está sofrendo um grande desmonte, seja 

por orçamentos nanicos, seja por extinção de órgãos, como o dos 

Escritórios de representação da SAS, seja pela constante ameaça de 

extinção da Fundação Nacional de Saúde e outros órgãos. 

Naquilo que era o motor de defesa da seguridade, o 

avanço no sentido de uma democracia neste país, que são os 

conselhos paritários e deliberativos, sofremos um golpe com a 

extinção do CNSS.  Esse conselho tinha o objetivo de aprofundar, 

discutir e unificar as políticas da Previdência, Saúde e 

Assistência Social, além de discutir e aprovar o orçamento da 

seguridade social.  Esses dois últimos temas, por si sós, já 

bastariam para ele continuar. 

No entanto, fomos surpreendidos com medida provisória 

que extinguiu esse Conselho, em que tanto o CNAS, como o Conselho 

Nacional de Saúde e o de Previdência tinham assento — aliás, os 

representantes do CNAS eram o Dr. Gilson e eu, ele titular, eu, 

suplente.   

 O CNAS teve grande perda com isso, no meu entendimento.  

E mais:  isso abre um precedente.  E abre precedente que já foi 

acompanhado, porque também foram extintos todos os conselhos 

estaduais e municipais da previdência.  Isso foi um precedente 

muito grande. 

 Ontem, foi dito por representantes do Governo, do 

Comunidade Solidária, que a tendência seria a que os conselhos de 

idosos, portadores de deficiência, Conselho Nacional de 
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Assistência Social etc. virassem um grande conselho de 

solidariedade etc., que atingiria todas as áreas. 

 Assim, eu acho que a defesa do controle social, feita 

por conselhos paritários, deliberativos, é fundamental.  Não 

podemos nos omitir de tomar uma posição. 

 A posição que eu sugiro seria a de encaminhar aos três 

ministros que o CNAS não está de acordo com a extinção do CNSS, 

mesmo porque sequer alguém nos perguntou qual a posição do CNAS a 

respeito do assunto, e o Conselho Nacional de Assistência Social 

fazia parte daquele Conselho.  Nem mesmo representantes do governo 

foram consultados a esse respeito, foram pegos de surpresa com a 

medida provisória e não tiveram condição de tomar uma posição a 

respeito. 

 Acho que deveria ser encaminhado aos Ministros da 

Previdência e da Saúde documento externando nossa perplexidade 

diante da extinção do CNSS, pedindo explicação do porquê dessa 

extinção. 

 Eu gostaria de saber os motivos da extinção, para poder 

me posicionar melhor.  Por isso, antes de qualquer posicionamento, 

acho que o CNAS deveria solicitar dos dois ministros uma 

explicação sobre a extinção do CNSS.  Se não foi extinto pelos 

ministros, que eles procurem saber quem o extinguiu  — Presidente 

da República ou Casa Civil — conhecer os motivos da extinção. 

 Volto a insistir:  abriu-se um precedente e ele já 

atingiu a Previdência. 

 Sobre os servidores dos Escritórios, tenho uma proposta 

de encaminhamento à Cláudia Costin, que é a seguinte:  “O Conselho 

Nacional de Assistência Social, CNAS, em sua reunião de 17 de 
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junho de 1999, solicita ao Ministério do Orçamento e Gestão que 

agilize a solução de redistribuição dos servidores dos Escritórios 

de representação da SAS, observando a portaria já enviada pelo 

MPAS”. 

 Não estamos pedindo nada absurdo, apenas que a portaria 

encaminhada pelo Ministério de Previdência e Assistência Social 

seja posta em prática. 

 Frise-se a angústia por que estão passando esses 

servidores, e isso é uma questão de pele, porque eu também faço 

parte desses servidores.  Isso é penalizador.  A Secretária disse 

que há 4 anos estamos vivendo essa situação, e isso torna ainda 

mais penalizador.  Ainda mais:  quando da extinção da LBA, foi 

dito que a prioridade um seria ir para a SAS, para fazer a 

descentralização da Assistência Social no país.  Disseram que 

seriam escolhidos os melhores quadros da LBA para fazer esse 

trabalho.  Foram retirados da LBA os melhores quadros para fazer 

parte da SAS, e depois de 4 anos da dita redistribuição  — que eu 

acho que ela não foi feita, porque os Escritórios ainda eram 

importantes — estamos novamente na mesma situação.  Isso é 

fundamental, porque não estamos entrando na seara de ninguém, 

apenas na da Assistência Social, que tem trabalhadores 

qualificados e que podem desenvolver essa área no país. 

 

 ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - A respeito da proposta 

da Conselheira Fátima em relação à extinção do CNSS de encaminhar 

documento aos Ministros da Saúde e da Previdência e Assistência 

Social, não querendo justificar, pois não sei qual foi o espírito 

da medida provisória, eu deduzo que seja mais o menos o seguinte:  
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há um Conselho Nacional de Previdência Social, que é forte e 

atuante; temos o Conselho Nacional de Assistência Social, que 

sempre está presente e é fortíssimo, e além disso há o Conselho 

Nacional de Saúde que, bem ou mal, conseguiu implementar toda a 

descentralização e municipalização da Saúde.  Acredito, assim, que 

a extinção do CNSS deve-se muito mais a uma medida de economia e, 

portanto, eu seria contra fazer esse tipo de indagação ao nosso 

ministro ou ao Ministro da Saúde, 

 Essa a minha posição. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Conselheira Fátima, a senhora 

leu a exposição de motivos da medida provisória? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não, não li. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sr. Presidente, por gentileza, 

peça à Secretaria que envie à Conselheira Fátima o texto da medida 

provisória, porque ali está a exposição de motivos que responde a 

todas suas indagações em relação à extinção do CNSS. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria deixar 

registrado em ata que o meu posicionamento  — e gostaria de 

conhecer os dos demais — é no sentido de conhecer os motivos pelos 

quais foi extinto o CNSS e isso não cabe apenas à Conselheira 

Fátima, mas ao Conselho Nacional de Assistência Social.  Se alguém 

teve conhecimento de que esse conselho seria extinto, eu não fui 

avisada disso e era conselheira lá.  
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 Chamo a atenção que por existir conselhos fortes da 

Previdência, da Saúde e da Assistência, era necessário um conselho 

forte que unisse esses três.  Não adianta ficarmos em 

conselhinhos, porque, quando criamos um programa na Educação, foi 

criado um conselho lá para encaminhar esse programa:  quando 

criamos um programa na Saúde, foi criado um conselho para 

encaminhar tal programa. Mesmo que o assunto seja assistência 

social, nada passa por aqui se não pedirmos que nos apresentem as 

questões. 

 O Conselho Nacional de Seguridade Social, que discutia 

as três áreas juntas, que fazia a interface da seguridade social  

— e falam tanto em interface entre as políticas sociais —  foi 

extinto.  O CNSS defendia as três áreas e era importante.   

 O respeito não deve ser apenas à Conselheira Fátima, 

mas ao Conselho Nacional de Assistência Social e à população 

atingida pela seguridade social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com relação ao 

encaminhamento sobre os servidores dos Escritórios dos Estados, já 

temos a proposta da Conselheira Fátima. 

 Os que estiverem de acordo com o encaminhamento desse 

ofício, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em relação ao CNSS, há dois encaminhamentos. 

 O primeiro é o da Conselheira Fátima, de encaminhar aos 

dois ministros da área, solicitação de explicações;  o segundo, do 

Conselheiro Marco Aurélio, no sentido de enviar à Conselheira 

Fátima as justificativas que levaram à reforma da estrutura.  Se 
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ela estiver de acordo com essas justificativas, poderemos voltar 

ao assunto.  O terceiro seria a hipótese de dar a conhecer... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que o 

CNAS tem de conhecer o porquê da extinção.  Como isso está na 

justificativa, vamos ler.  Se o CNAS se contentar com isso, não 

enviamos solicitação aos Ministros;  se não se contentar, 

enviaremos. 

 

 ROSÂNGELA CARVALHO BERTOLDO - Sr. Presidente, eu 

gostaria de dar uma contribuição a essa segunda sugestão. 

 Se o Conselheiro Marco Aurélio disse que já existe na 

exposição de motivos da medida provisória a justificativa para 

isso, seria bom que nós a conhecêssemos.  Depois de conhecida, 

tomaríamos uma decisão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Foi exatamente o 

que acabei de propor.  Esta é a minha proposta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estando todos de 

acordo com esse encaminhamento, vamos votá-lo. 

 Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovado.   

 Vou pedir a ajuda ao Conselheiro Marco Aurélio no 

sentido de obter essa justificativa, para que possamos trazê-la a 

todos os Conselheiros. 
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 Vamos ao último ponto da pauta de hoje:  o processo 

eleitoral, matéria colocada em pauta por solicitação da 

Conselheira Rosângela, a quem eu passo a palavra. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Na reunião passada, eu 

apresentei a seguinte argumentação:  o processo eleitoral e a 

escolha de presidente e vice-presidente não é apenas um mero ato 

burocrático, pois tem toda uma discussão política. 

 Não sei exatamente como aconteceu nas gestões 

anteriores, uma vez que só participei da eleição do ano passado, 

quando houve a recondução do Dr. Gilson e do José Carlos. 

 Eu disse que não devemos chegar a seco, seria 

importante fazer uma discussão política sobre como é esse 

processo.  Recuperei algumas idéias da gestão anterior, que me 

parecem importante, são coisas já discutidas.  Por exemplo, como 

se discute a próxima gestão?  A partir de uma avaliação?  A esse 

respeito, o Gilson disse que estava preparando um relatório da sua 

gestão.  Creio que isso pode dar um pouco mais de conteúdo, pois 

podemos ver quais as pendências e prioridades para esse novo 

período que se apresenta. 

 Outro ponto é em relação ao segmento governamental e ao 

da sociedade civil.  Há uma discussão histórica nos Conselhos, no 

CNAS e no CONANDA, sobre a alternância de poder, isto é, que 

também a sociedade civil possa ter assento na presidência dos 

conselhos.  Essa é uma discussão que devemos fazer, não apenas 

indicar nomes.  É importante saber por que sim, por que não, qual 

o conteúdo etc. 
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 Em terceiro lugar, precisamos ter alguns compromissos.  

Cada gestão que se abre é uma oportunidade de se renovar alguns 

compromissos e de fazer novos pactos de ação conjunta. 

 Foi nesse sentido que eu falei do processo.  Eu estou 

querendo que não cheguemos no dia da eleição para dizer 

simplesmente:  vamos votar, ponto.  O nome é esse.  De onde saiu 

esse nome?  Ou, talvez, não haja nome nenhum.  Enfim, fazer um 

processo transparente, aberto, nada de acerto de bastidores  — o 

que também acontece, faz parte.  Mas seria importante haver um 

período para se discutir abertamente os nomes, por que sim e por 

que não este. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para comentar a 

proposta da Conselheira Rosângela, será aberta a palavra. 

 A primeira inscrição é da Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Rosângela foi 

muito feliz na sua proposta.  Realmente, não podemos chegar à 

eleição sem nada. 

 Tenho uma proposta concreta com relação à próxima 

reunião.  Normalmente, nas reuniões de eleição  só se discute 

eleição.  Isso sabemos e ninguém pense que se tira do bolso o nome 

e todos dirão amém.  Isso não vai acontecer.  Vai ter quem fique 

contente; outros não ficarão contentes, virá a questão da 

sociedade civil, que ouvirá que, na próxima vez, poderá concorrer 

etc. 
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 Por que a sociedade civil não pode concorrer?  Ela tem 

contribuído para que este Conselho, como disse a Conselheira 

Ângela, seja tão atuante, tão dinâmico. 

 Tudo isso deve ser feito de forma transparente, como 

sugeriu a Rosângela. 

 Minha proposta é que no dia anterior ao da eleição se 

faça uma reunião do Conselho para discutir todas as questões 

pendentes, inclusive o Regimento Interno, que não pode deixar de 

ser aprovado, até porque a próxima reunião após a eleição será a 

Reunião Ampliada da Bahia.  

 No dia da eleição, teremos a manhã para fazer essa 

discussão sobre a eleição:  será governo, será sociedade civil, 

que propostas serão apresentadas.  Com base nas propostas, que se 

faça a eleição à tarde, já com a posse dos eleitos. 

 Essa a minha proposta. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - A Rosângela falou em algo 

importante: a avaliação deste mandato.  Não só se estaria 

discutindo o que seria feito, mas durante a manhã, no dia da 

eleição, discutir o relatório do Gilson. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu sugeri fazer 

isso no dia anterior, mas se você prefere na manhã do dia 

seguinte, tudo bem.  Para o dia anterior, proponho reunião para se 

discutir as pendências. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A conselheira 

Fátima está propondo que no dia 20 de julho, encerremos o debate 
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sobre o Regimento, os relatórios das comissões etc. e no dia 21 

cuidemos apenas da eleição. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O relatório tem 

de ser discutido, mas estou propondo que seja no dia 20.  No dia 

21, seria feita a eleição. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Então, eu discordo da 

palavra “pendências”.  Poderia ser apresentado o relatório do 

Gilson e as perspectivas para a próxima gestão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - São sempre bem-

vindas suas propostas. 

 

 ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Obrigado, combativa 

Conselheira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém deseja 

se pronunciar sobre a sugestão? 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Acho muito válido 

abrir esse espaço para uma discussão prévia a respeito de como 

vamos conduzir a eleição.  Agora, discordo no estabelecimento 

dessa divisão:  representante da sociedade civil, representante do 

governo.  Eu acho que temos de olhar propostas concretas, sejam de 

representantes da sociedade civil, sejam de representantes do 

governo, e escolher sem esse estigma.  Devemos estabelecer essa 

discussão e olhar as propostas.  Quem tem a pretensão deve se 
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apresentar como candidato e nós faremos a avaliação, sem a 

preocupação dessa divisão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho ótima sua 

idéia, mas não dá para negar que o Conselho é paritário e existem 

representantes do governo e da sociedade civil. Então, tem de ser 

paritária a presidência também.  Não podem ser dois da sociedade 

civil — eu seria contra isso —, nem dois do governo.  É preciso 

procurar o consenso.  Se o presidente é da sociedade civil ou do 

governo, também é preciso haver consenso. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Em relação ao que a Conselheira 

Fátima falou, está bastante claro.   

Eu gostaria de refutar uma afirmação da Conselheira 

Rosângela, isto é, o fato de ser uma nova gestão, uma nova 

administração.  Creio que temos de olhar retrospectivamente, a fim 

de manter a continuidade de avanços que conseguimos do último ano 

para cá. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Concordo. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Nesse aspecto, temos de começar 

a avaliar.  Não podemos continuar com o que eu vi há mais de um 

ano, a briga da sociedade civil, sentada do lado de lá, com o 

governo, sentado do lado de cá.  Creio que superamos isso.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Muito bem, 

superamos mesmo! 



 180 de 186 

 

PAULO BIANCARDI COURY - O clima nesse último ano foi 

maravilhoso e houve grandes avanços em momentos de grandes 

modificações na legislação.  Tivemos serenidade suficiente para 

levar o Conselho, sob a presidência do Dr. Gilson, a um bom lugar.  

Este clima tem de prevalecer.  E aí — não sei se estou fazendo um 

encaminhamento de continuidade, nem sei se é isso, talvez até seja 

inconsciente — creio que devemos seguir nessa linha de 

entendimento e de conversa, porque assim poderemos avançar e 

consolidar todos os avanços que conseguimos neste ano. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Até pela parte que 

me toca, agradeço ao Conselheiro Paulo Coury, mas lembro que não 

há possibilidade de continuidade na presidência... 

 

ÂNGELA  SÍLVIA COSTA DE PAULA - Ele falou que foi 

inconscientemente que disse isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou no segundo 

mandato e, de acordo com a lei, teremos de ter um novo presidente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O que eu entendi 

foi que o próximo presidente não deve dizer que vai começar tudo 

de novo, não deve destruir o que os outros fizeram para começar 

novamente.  Ele fala em continuidade. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Não foi nada disso!  (Risos.)  

É continuar nesse clima de harmonia que conseguimos aqui. 
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(Várias manifestações fora do microfone. Inaudível.) 

 

PAULO BIANCARDI COURY - E isso não é saudável?   

 

GUILHERMINO CUNHA - Ela concordou com o nobre 

conselheiro. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Desculpe, então.  Muito 

obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há uma proposta de 

fazermos uma reunião do Conselho no dia 20 de julho.  No dia 20, 

faríamos o encerramento desta gestão, a análise do Regimento, do 

relatório da presidência.  No dia 21, faríamos a eleição. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Mas no dia 20 também entraria 

o parecer da Conselheira Rosângela sobre a PUC. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com isso, teríamos 

uma série de vantagens fazer a reunião no dia 20.  À noite poderia 

haver um baile.  (Risos.) 

 

GUILHERMINO CUNHA - A noite da despedida, o Baile da 

Ilha Fiscal! 

 

MARCOS MAIA JÚNIOR - Eu gostaria de falar, para quem 

não ouviu o que disse o Paulo Coury, sobre um editorial do 
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Estadão, elogiando o CNAS - vou tentar descobri-lo, para tirar 

cópia para os senhores.  Falava sobre o julgamento da Resolução nº 

115, em que houve aqueles indeferimentos, que o CNAS acompanhou, e 

dizia que a sociedade mostrou que pode haver um controle sobre as 

entidades, para saber se elas são ou não são filantrópicas.  Pela 

primeira vez, no período em que estou aqui, vi o nome do CNAS 

elogiado em um editorial de um importante jornal, como é o Estado 

de S. Paulo.  Verei se recupero isso para mandar para os senhores.  

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Sr. Presidente, não seria 

possível transferir a posse do novo presidente e a festa para a 

Bahia?  (Risos.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A posse, não, mas 

a festa, sim.  (Risos.) 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com essa sugestão 

do Conselheiro Brito, encerramos a nossa reunião. 

 Obrigado a todos. 


