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MEMBROS DA
Comissão de Finanças 
e Tributação – 2012

Mesa da Comissão
presidente Antônio Andrade PMDB/MG
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Nelson Marchezan Junior – PSDB/RS

pp
Toninho Pinheiro – PP/MG Jerônimo Goergen – PP/RS
(Deputado do PSD ocupa a vaga) Paulo Maluf – PP/SP
(Deputado do PSD ocupa a vaga) (Deputado do PSDB ocupa a vaga)
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Composição da Comissão
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MEMBROS DA
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(Última Atualização: 04/01/2013 11:31:39)
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Apresentação

Foto: Lúcio Bernardo Jr. – SEFOT/SECOM

Da esquerda para direita: Wagner Nogueira da Silva, Vereador Paulo Hadich, Deputada Aline Corrêa, 
Deputado João Dado, Alessandra Lopes Gadioli e Carlos Eduardo Ferrari

Representando a Comissão de Finanças e Tributação, em Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
em 29 de novembro de 2012, venho falar sobre a necessidade de se valorizar 
as Entidades beneficentes de Assistência Social que promovem a inserção e 
a integração ao mercado de trabalho de jovens aprendizes.

No Brasil, as Entidades beneficentes constituem o denominado Terceiro 
Setor e têm importante participação na implantação e no desenvolvimento 
de políticas públicas, especialmente na área de Assistência Social. As parce-
rias, convênios e outros institutos existentes entre o Poder Público e a inicia-
tiva privada são, atualmente, oferecidos e prestados de forma compartilhada 
e promovem a efetivação dos direitos formais assegurados pela Constituição 
Federal, dando maior eficácia à gestão pública.
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o denominado sistema de proteção soCial brasileiro, 
constituído ao longo de décadas de investimento público, depende, portan-
to, diretamente, da atuação dessas organizações.

Apesar de as Entidades beneficentes de Assistência Social serem respon-
sáveis, em nosso país, por um serviço de grande relevância social, muitos 
obstáculos e desafios têm enfrentado para exercerem suas atividades. 

Como Coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Entidades de 
Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho quero destacar a situação 
das Entidades beneficentes de Assistência Social que prestam serviços de 
ensino, formação e treinamento de jovens aprendizes.

Meu discurso tem como objetivo principal buscar o apoio do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, na figura da 
Exma. Ministra Tereza Campello, para contemplar a área de atuação das 
Entidades beneficentes que prestam serviços de socioaprendizagem com a 
finalidade de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por 
meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira, 
possibilitando a inserção no mercado de trabalho de adolescentes e adul-
tos jovens.

A denominada “Lei das Entidades Beneficentes” – Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, dispõe sobre a certificação das Entidades beneficentes 
de Assistência Social e regula os procedimentos de isenção de contribui-
ções para a seguridade social. Importante, também, destacar a Lei 12.435 
de 2011 que criou o SUAS, da qual fui relator na Comissão de Finanças e 
Tributação, onde está mencionado expressamente o que já determinava o 
art. 203, III da Constituição Federal, de que a Assistência Social tem por 
objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, dentre outros.

Além de enfrentarem o processo burocrático na concessão ou renova-
ção do Certificado de Entidade Beneficente, decorrente das regras contidas 
na citada Lei nº 12.101, de 2009, as Entidades de promoção da integração ao 
mercado de trabalho se deparam com a falta de critério para enquadramen-
to no conceito de atividade de Assistência Social, haja vista que tal serviço 
não foi tipificado nos serviços nacionais socioassistenciais pela Resolução 
do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109, de 2009.

o MDS vem negando, rotineiramente, a renovação de certificado para 
diversas Entidades de assistência social envolvidas com programas de 
aprendizagem profissional, voltadas para inserção no mercado de trabalho 
de jovens em situação de vulnerabilidade social. 

o indeferimento da renovação do certificado pode levar à efetiva extin-
ção dessas Entidades, as quais, desabrigadas do Certificado de Filantropia, 
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ficam sujeitas à cobrança de tributos como se fossem uma empresa comum, 
voltada para o lucro, fato de flagrante injustiça para com o histórico das 
Entidades assistenciais atingidas pela negativa.

Esperamos que as necessidades das Entidades beneficentes de assistên-
cia social com área de atuação na formação profissional para inserção no 
mercado de trabalho sejam supridas e que o Estado resgate a importância 
da parceria com a sociedade civil. Essa parceria pode significar a existência 
ou a extinção dessas Entidades, com consequências nefastas às ações so-
ciais por elas concretizadas.

JOÃO DADO – PDT/SP
Membro Titular da C.F.T.

Coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Entidades 
de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho 
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Audiência Pública

Foto: Sérgio Almeida – SEFOT/SECOM

Da esquerda para direita: Vereador Paulo Hadich, Deputada Aline Corrêa, Deputado João Dado e 
Alessandra Lopes Gadioli

DEPUTADo João DADo: Por favor, pedimos a todos que tomem seus 
lugares. Sabemos que a Casa está cheia. Queremos iniciar a nossa sessão.

Declaro aberta a presente reunião de Audiência Pública conjunta das 
Comissões de Finança e Tributação (CFT) e de Fiscalização Financeira 
e Controle (CFFC), da Câmara dos Deputados, objeto do requerimento 
número 145/2012 da CFT, de nossa autoria, e do requerimento 364/2012 da 
CFFC, de autoria da Deputada aline Corrêa que conosco vai coordenar os 
trabalhos nessa audiência Pública.

o objetivo dessa audiência é debater a certificação das Entidades fi-
lantrópicas na área da Assistência Social, notadamente no campo da 
socioaprendizagem. Queremos agradecer a presença de tantos jovens 
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aprendizes, que com certeza não vieram de perto e estão muitos deles 
aqui de pé. Quero dizer que há um telão no Plenário 6, se eventual-
mente se cansarem, mas não há mais lugares nessa sala, então temos o 
plenário 6 que é contiguo nesse corredor de comissões e um telão que 
estará transmitindo a nossa reunião. Quero imediatamente convidar, 
antes da fala da Deputada Aline, em nome da CFT, para tomar assento 
à mesa – nós temos um número de palestrantes maior que o número 
de lugares na mesa, então nós faremos duas Mesas para que possamos 
otimizar nosso trabalho e permitir que todos tenham a possibilidade 
de promover sua manifestação de forma plena. Gostaríamos de convi-
dar o dr. paulo Hadich, vereador da Câmara Municipal de Limeira e 
Presidente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais 
de Adolescentes. Gostaríamos de convidar a dra. alessandra lopes 
gadioli, Diretora Substituta do Departamento da Rede Socioassistencial 
Privada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e represen-
tante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
representando a Ministra Tereza Campelo e Dra. Denise Colin, que é 
Secretária Nacional de Assistência Social. Bem vinda Dra. Alessandra! 
Gostaríamos de convidar o dr. Carlos eduardo ferrari, Vice-Presidente 
da Federação Nacional das AVAPEs, FENAVAPE, e ex-Presidente do 
Conselho Nacional de Assistência Social. Gostaríamos de convidar 
dr. Wagner nogueira da silva, que é membro da Comissão de Direitos 
do Terceiro Setor da oAB-Goiás e membro do Movimento Nacional 
pela Socioaprendizagem no Sistema Único de Assistência Social SUAS-
MDS. Assim composta a primeira mesa, gostaria de dizer aos demais 
palestrantes que aguardem sentando-se nessa primeira fileira para que 
possamos a seguir renovar a Mesa e continuarmos nossos trabalhos. 
Esclareço aos senhores Parlamentares e aos senhores e senhoras expo-
sitores que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet para 
todo o mundo e sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, 
solicito que sempre que se manifestarem, falem ao microfone.

Para o bom andamento dos trabalhos adotaremos os seguintes critérios, 
em consenso com a Deputada Aline Corrêa, autora do requerimento da 
CFFC: os expositores terão 10 minutos, que poderão ser prorrogados, mas 
sem apartes no momento da exposição. Após as exposições dos convidados 
haverá debates. A cada um dos Deputados inscritos será concedido o tempo 
de 3 minutos para indagações. Serão permitas réplicas e tréplicas também 
pelo prazo de 3 minutos. Para responder a cada interpelação, os expositores 
também terão igual tempo. Serão autorizadas inscrições com os seguinte 
critérios de preferência: autor do requerimento, membros das Comissões 



21

de Finança e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle, e os demais 
Parlamentares que nos honrarem com a sua presença. As apresentações 
dos expositores estarão disponíveis nas páginas de nossas comissões, da 
CFT e da CFFC, logo após a realização dessa audiência.

Para que possamos nos situar no objeto dessa audiência, esclarecemos 
à sociedade brasileira que nosso Sistema Único de Assistência Social é um 
sistema público, que organiza de forma descentralizada os serviços socio-
assistenciais no Brasil. Dentre esses serviços, o de socioaprendizagem é 
um dos que ganha notabilidade, porque fez parte da história de centenas 
e centenas de municípios desse país, e nesses municípios, formaram cida-
dãos e cidadãs que na prática constroem a história desses municípios, a 
exemplo de algumas centenas deles que estão aqui conosco no dia de hoje. 
Quero passar a palavra à Deputada Aline Corrêa, para, em nome da CFFC 
da Câmara dos Deputados, se manifestar em relação a essa audiência de 
grande importância para a Assistência Social e para a promoção da socioa-
prendizagem no âmbito do SUAS.

DEPUTADA ALINE CoRRêA: Quero cumprimentar a todos, dizer que 
é uma enorme satisfação estar aqui nesse plenário tão lotado, tão represen-
tado por toda essa categoria; dizer que não é fácil em um dia de quinta-feira 
um público como esse aqui na Câmara dos Deputados, e quero cumprimen-
tar a Mesa em nome do nosso Presidente da Frente Parlamentar de Apoio 
à Integração ao Mercado de Trabalho, Deputado João Dado; parabenizá-lo 
pelo trabalho que vem fazendo aqui na Câmara na Frente Parlamentar. Nós 
abraçamos todos esses problemas com relação ao mercado de trabalho e 
que nós da Comissão de Fiscalização e Controle, também uma das comis-
sões autoras do requerimento para que essa Audiência Pública fosse rea-
lizada, nós estamos aqui para apurar, para entender e para poder estar ao 
lado de vocês nessa luta, uma luta árdua. Está aqui a representante do MDS, 
nós queremos explicações e sair daqui com alguns encaminhamentos para 
buscar o entendimento e a resolução que possa satisfazer a todos os envol-
vidos. Queria cumprimentar o nosso vereador, Paulo Hadich, Presidente da 
FEBRAEDA, em nome do Paulo cumprimentar todos vocês que estão aqui, 
sei que tem gente aqui de alguns lugares do nosso país, de alguns Estados, 
que vieram de longe para que possa se mostrar aqui na Casa do Povo, onde 
devemos fazer essa pressão, essa luta, mostrar os nossos problemas do dia 
a dia... então, quero cumprimentá-los. Quero cumprimentar todos os pa-
lestrantes da Mesa, espero que dessa Audiência Pública nós possamos sair 
maior do que chegamos aqui e que a gente busque entendimentos e cons-
trução – essa é minha visão e estarei aqui ao lado do Deputado João Dado 
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para que possamos fazer essa construção da melhor forma possível. Quero 
cumprimentar a todos vocês e boa Audiência Pública a todos.

DEPUTADo João DADo: obrigado, Deputada Aline Corrêa. Apenas 
alguns fatos históricos com relação ao tema. Nós tivemos uma mudança 
da legislação que fez com que Entidades de socioaprendizagem que ante-
riormente eram certificadas na sua condição de Assistência Social e filan-
tropia através do CNAS, cujo ex-Presidente está aqui conosco – Dr. Carlos 
Eduardo Ferrari –, passaram a ser certificadas, por conta da lei, distinta-
mente pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), pelo Ministério 
da Saúde e pelo Ministério da Educação. Essa mudança, essa transição, trou-
xe alguns obstáculos, alguns acidentes de percurso. Em decorrência desses 
acidentes é que essa audiência está sendo realizada. Para deixar registrado 
historicamente nos anais da Casa, nós, em decorrência de apelos de diversas 
Entidades que tiveram seus certificados negados em sua renovação, solicita-
mos e obtivemos uma audiência, juntamente com o deputado raimundo 
gomes de matos e deputado paulo teixeira, com a ministra tereza 
Campelo e a Secretária Nacional de Assistência Social, dra. denise Colin. 
Nessa audiência, transmitimos as preocupações do setor com relação a não 
renovação de certificados de algumas Entidades naquele momento. Isso já 
faz uns dois meses. Tanto da parte do Poder Legislativo, quanto da parte do 
MDS, houve um consenso da necessidade de um debate acerca da matéria 
para que possamos, juntamente com a sociedade civil, com as opiniões do 
Ministério Público – que hoje estará aqui representado por especialistas do 
setor –, atingir um objetivo que atenda não só a necessidade de controle e 
transparência por parte do Poder Público, do Poder Executivo, que controla 
e certifica as Entidades, também por parte da Comissão de Fiscalização e 
Controle, cuja Deputada Aline já mencionou pretendem fazer esse estudo de 
maneira acurada, como um dos papéis essenciais do Poder Legislativo, como 
assim também por parte das Entidades diretamente atingidas pela mudan-
ça de sistemática, e com isso possamos atender o interesse público. Quero 
conceder a palavra ao Dr. Paulo Hadich, Presidente da FEBRAEDA, para 
que faça sua manifestação. Nós temos, Dr. Paulo, um período de 10 minutos, 
com alguma tolerância, para que faça sua manifestação acerca da matéria.

DR. PAULo HADICH: Bom dia a todos, bom dia Deputado João Dado, 
Deputada Aline Corrêa, que tem nos auxiliado muito e tem capitanea-
do a luta e a necessidade de organização das Entidades através da Frente 
Parlamentar de Apoio às Entidades que Promovem a Integração ao Mercado 
de Trabalho. Eu gostaria também de saudar o professor Carlos Ferrari, 
meu companheiro, ex-Presidente do CNAS, que através da sua Entidade 
– AVAPE – também realiza a socioaprendizagem, Wagner Nogueira, José 
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Miranda Filho, aqui estão e também representam Entidades que realizam 
a socioaprendizagem. Senhora Alessandra Lopes Gadioli, que aqui repre-
senta o MDS, e a Edna Alegro, que embora auditora da Receita, com uma 
história de envolvimento muito grande na aprendizagem e na luta na área 
da assistência e hoje entendendo melhor a vida das Entidades que promo-
vem a integração ao mercado de trabalho.

Eu entrei no Movimento em 1999 e desde então ocupei cargo em uma 
Entidade, depois começamos a participar da Federação. Hoje sou Presidente 
da Federação Brasileira das Entidades Socioeducacionais, Secretário da 
Frente Parlamentar, também tenho atuação em minha cidade como verea-
dor e agora como prefeito eleito. Dentro de todas essas demandas que esta-
mos enfrentando, quando assumi minha Entidade, uma das preocupações 
que tive foi resgatar o processo histórico, ter contato e convivência com 
os Presidentes anteriores, e todos eles narravam em suas gestões períodos 
de mudança que haviam sido experimentados com relação à Assistência 
Social e à integração ao mercado de trabalho em si, e foram essas mudan-
ças a que as Entidades tiveram de se adaptar. Algumas Entidades nasce-
ram na década de 20 ou 30, um Movimento maior nasceu pouco depois, 
que foram os Patrulheiros, na década de 60, um pouco mais sistematizado. 
Esses dois Movimentos já nasceram com diferenças, talvez por geração. As 
Guardinhas entendiam que era necessário desenvolver um projeto social, os 
Patrulheiros, na década de 60, entenderam que era um projeto social, mas 
com uma ferramenta educacional, que a educação era a base para transfor-
mar o indivíduo, e entendendo essa transformação em cima de um tripé: 
educação, recreação dirigida – o lazer, trabalhar a afetividade do indivíduo 
– e trabalho. o trabalho veio, na década de 70, sendo colocado não porque 
o objetivo da Entidade era promover a inserção das pessoas no mercado de 
trabalho, mas porque naquele momento o desafio era evitar a evasão esco-
lar. Todo mundo abandonava a escola para começar a trabalhar, daí a ne-
cessidade que um Movimento organizado, e eu falo isso porque, Deputado 
(João Dado), o Movimento Patrulheiros nasceu na década de 60 das mãos 
do juiz de menores de São Carlos, ali nasceu esse entendimento. Ele come-
çou primeiro a levar os adolescentes para a chácara dele, fazer o trabalho de 
lazer e recreação bem dirigida, começou a trazer as tarefas escolares para 
fazer um trabalho de reforço escolar, e posteriormente entendendo que eles 
abandonavam todo esse trabalho para iniciar uma atividade profissional de 
modo precário, é que começou a fazer esse encaminhamento. Na época foi 
a grande revolução que aconteceu. De lá pra cá, naturalmente, o país foi-se 
modernizando. Na década de 60 qual era nosso desafio? Ensino e emprego 
e você garante o seu futuro. Hoje, nós temos que trabalhar muito mais. 
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Nós temos que trabalhar o protagonismo, nós temos que trabalhar a auto-
nomia do adolescente, nós temos que trabalhar os desafios da modernida-
de. Nós não tínhamos na década de 60 a quantidade de drogas que temos 
hoje. Na minha cidade contávamos nas mãos, quando eu era adolescente 
e tinha 15 ou 16 anos, quantos viciados nós tínhamos, hoje temos isso por 
quarteirão. Isso lá na minha cidade, que é uma cidade pequena do inte-
rior. Naquela época os pais trabalhavam, proviam a casa, e as mães eram 
as grandes educadoras do lar. Hoje, pais e mães têm a obrigação de prover 
as suas casas. Antigamente, o processo de formação chegava à criança e ao 
adolescente filtrado por seus pais, hoje o processo de formação é difuso e 
vem em quantidade e velocidade incontrolável, porém sem qualquer filtro 
e sem qualquer sistematização. Então, os desafios da modernidade hoje são 
muito maiores. E nossas Entidades que eram extremamente voluntariosas 
no passado e as únicas que faziam alguma atividade pensando no próximo, 
no ser humano, também foram se adaptando. Hoje nossas Entidades, todas 
elas, mantêm ainda aquele espírito do voluntariado, porém somente em sua 
classe dirigente. Todo o trabalho desenvolvido por elas é extremamente 
técnico, multidisciplinar e um trabalho que respeita todas as dificuldades 
e peculiaridades do adolescente no mundo de hoje. Mas no passado o que 
éramos? Éramos Entidades assistenciais e os únicos a se preocupar com 
aquele jovem, aquele adolescente e aquela família que necessitavam de uma 
atenção maior, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais 
na medida de sua desigualdade. Mas graças a Deus, a Constituição Cidadã, 
de 1988, trouxe para o Estado também essa responsabilidade: de participar 
da Assistência Social ou de ser até o grande protagonista da Assistência 
Social. Mas a partir de então, passamos a ter dificuldades, porque de tem-
pos em tempos aparecem Movimentos, novas legislações – tanto legais, 
quanto infralegais – que começam a criar novas regras, novas barreiras 
e novas dificuldades levando-se em conta não o trabalho que deve ser de-
senvolvido ou não a atividade-fim, mas levando-se em conta apenas um 
tecnicismo que desrespeita todo o processo histórico.

Posso dizer, sem medo de errar, que esta Audiência Pública é um marco 
na história de nossas Entidades, porque é primeira vez que somos trazidos 
para uma Mesa de discussão como protagonistas dessa discussão. Todo o 
resto era discutido dentro de salas menores, dentro de salas fechadas, sem 
respeitar toda a história dessas Entidades. Muita gente diz “poxa vida, o 
que eles estão preocupados é apenas em fazer a intermediação da mão de 
obra” – Não! Naturalmente as regras e a ausência de interdisciplinaridade 
com que os Governos atuam, e o Governo Federal ao longo dos tempos 
tem tido uma dificuldade muito maior nisso, faz com que o Ministério 
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do Trabalho atue exclusivamente focado dentro de sua área de atuação. o 
MDS procura enxergar apenas a sua linha de atuação, e o Ministério da 
Saúde faz o mesmo, e o Ministério da Educação faz o mesmo. Daí, quan-
do o fiscal do trabalho chega até a empresa, ele analisa exclusivamente 
aquela relação de trabalho sem levar em conta todo o trabalho anterior 
que foi desenvolvido. Se aquele jovem de 16 anos for contratado pela em-
presa e simplesmente registrado em sua carteira de trabalho um vínculo 
formal relação capital e trabalho, está tudo ok, desde que toda as outras 
questões de ergonomia, de respeito a sua peculiaridade como adolescente, 
do ECA, estejam respeitados. Agora, quando há a intermediação de uma 
Entidade que se preocupa com a afetividade, se preocupa com o pensar, 
com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento social, com o 
desenvolvimento futuro e com a relação familiar que esse jovem, que esse 
adolescente vive, essa Entidade passa a ser tratada como inimiga, algumas 
vezes pela fiscalização, pelo Ministério do Desenvolvimento Social – como 
estamos experimentando hoje no indeferimento de nossas Entidades. Na 
segunda-feira tivemos mais 10 indeferimentos. É isso? o que deveria ser 
feito dentro desse processo? A primeira pergunta que devemos fazer é: ao 
Estado Brasileiro interessa que a sociedade brasileira, de modo organizado 
ao longo de todo um processo histórico, interessa que continue fazendo 
parte da solução, ou o Estado brasileiro está pronto e apto para assumir 
sozinho toda essa responsabilidade? Se a resposta é que ao Estado brasileiro 
não interessa a participação das Entidades, então fechemos as nossas portas 
e vamos fazer outra coisa. Vamos nos transformar em asilo, vamos cuidar 
de crianças em creches, vamos nos transformar em clube social, vamos nos 
transformar em alguma outra coisa e deixar que o Estado toque sozinho. 
Mas se a resposta dada, e essa resposta só pode ser dada pelo Governo, 
nós podemos apenas desejar que ela seja de acordo com os nossos anseios, 
mas se o Governo responder “Queremos que a sociedade civil de maneira 
organizada ao longo de um processo histórico e dentro dessas Entidades 
não existe denúncia, não existe falcatrua”. Alguns vão dizer “poxa, mas tem 
uma Entidade que faz as coisas como no tempo passado” – Sim! Ela não 
teve tempo de se atualizar. Nós estamos falando de Entidades locais, que 
atuam dentro de cada município. Agora, de forma global, o que vemos são 
Entidades que tiveram a capacidade e a condição de se atualizar e se mo-
dernizar ao longo do tempo. Ao Estado brasileiro interessa essa parceria? 
Interessa, então vamos conjuntamente definir as regras, estabelecer como 
as Entidades devem participar e, principalmente, como nós devemos atin-
gir nosso público alvo e qual a política pública que está estabelecida, porque 
até hoje, sinceramente, eu não sei... eu sei que temos Portarias a cumprir, 
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temos que ficar procurando soluções, visitando Ministros, pedindo adia-
mento da entrada em vigor de normas infralegais, mas até agora nós não 
temos tido oportunidade de discutir a política em si, nós não temos tido a 
oportunidade de discutir para que nós estamos fazendo todo este trabalho, 
o que efetivamente o Estado brasileiro deseja com a população de adoles-
cente, com a população dos 12 anos pra frente, com aqueles que estão na 
fase da socioaprendizagem. Muita gente diz “socioaprendizagem pode ser 
política de trabalho”. Aprendizagem pra nossas Entidades é apenas uma 
ferramenta, ela poderia chamar estágio ou outro nome qualquer criado es-
pecificamente pra isso, e seria interessante que nós começássemos a pen-
sar isso. A partir da discussão junto com o MDS que nós começássemos 
a pensar em uma ferramenta específica para a área da assistência, e essa 
ferramenta contaminar as outras políticas no Ministério do Trabalho, no 
Ministério da Educação e dessa forma nós podermos apontar efetivamen-
te horizontes para nossas Entidades, especialmente para nossos jovens. Só 
quero deixar um último recado: nosso desejo, enquanto Entidade, não é 
continuar existindo, pelo contrário. Nós desejamos não existir mais, mas 
para que a gente deixe de existir com a consciência tranquila é necessário 
que não haja mais um adolescente em condição de vulnerabilidade socioe-
conômica em nosso país. Enquanto isso não acontecer, as nossas Entidades 
se fazem necessárias. obrigado! (Aplausos)

Foto: Roberto Holanda
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DEPUTADo João DADo: Agradecemos a manifestação do Dr. Paulo 
Hadich, Presidente da FEBRAEDA. Queremos registrar a presença do nosso 
amigo, Deputado Federal marçal filho, que muito nos honra com a sua par-
ticipação em nossa audiência. Concedo a palavra ao senhor Carlos Eduardo 
Ferrari, Vice-Presidente da Federação Nacional de AVAPES e ex-Presidente 
do Conselho Nacional de Assistência Social.

DR. CARLoS EDUARDo FERRARI: Bom dia! Senhor Deputado João 
Dado, senhora Deputada Aline Corrêa, senhor vereador e futuro prefeito 
Dr. Paulo Hadich, Alessandra Lopes, militante histórica da Assistência 
Social e diretora substituta do DRSP aqui representando a senhora Ministra 
Tereza Campelo, jovens aprendizes, familiares, militantes da Assistência 
Social, de demais políticas públicas, bom dia! Quero dizer que vou dividir 
minha fala e tentar aproveitar meu tempo em três etapas. Uma vou-me 
permitir contar um pouco de história, voltando um pouco no tempo; a ou-
tra, abordando o momento atual da política pública de Assistência Social; 
no terceiro momento apresentar algumas reflexões, mais que propostas, 
reflexões. Espero não trazer verdades, mas sim conseguir traduzir para os 
senhores Deputados, para os familiares, para os jovens, para os militantes, 
o tamanho do problema que vivemos hoje no Brasil. Vou fazer essa fala 
a partir de três perspectivas. Na perspectiva de cidadão brasileiro que se 
utilizou da Assistência Social desde antes que ela se tornasse política, por 
uma situação ou vulnerabilidade pessoal. Desde muito cedo eu me utilizei 
dessas ofertas de Entidades não governamentais, depois passei a militar não 
só enquanto usuário, mas também como protagonista dessas Entidades. 
Quero falar também na perspectiva de estudioso dessa política – eu não 
sou Assistente Social, minha formação é em gestão e sou Mestre em 
Administração, mas por conta da militância, passei a estudar essa política e 
a trabalhar na perspectiva de formação de trabalhadores e de militantes do 
controle social no âmbito do SUAS. Quero falar obviamente na perspectiva 
de quem pode dar sua contribuição no SUAS, não só no Conselho Nacional 
de Assistência Social, mas dentro de organizações como a FENAVAP e a 
organização Nacional de Cegos do Brasil.

Vou começar contanto um pouco de história, porque é importante 
entendermos por que chegamos aqui. o que foi a Assistência Social e o 
que é hoje? A Assistência Social, senhores Deputados, que lá no inicio do 
século XX era entendida como uma prática quase desnecessária. A pobreza 
era entendida, por quem estava à frente do Estado brasileiro, como uma 
disfunção pessoal, era o período chamado pela professora Potiara Pereira, 
aqui de Brasília, de período de lassaifairiano da historia de nossas políticas 
sociais, um período em que cabia às Instituições religiosas e àquelas demais 
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que pudessem fazer alguma coisa atender aqueles que eram pobres. Não so-
mente pobres; pessoas com deficiência, negros recém-libertos, índios, mu-
lheres, crianças apartadas de suas famílias, todos esses não tinham qual-
quer tipo de respaldo do Estado. o Estado naquele momento se preocupava 
com o interesse das oligarquias, e cabia qualquer tipo de assistência àqueles 
segmentos exclusivamente a essas Instituições ou a grupos de boa vonta-
de, que faziam isso na perspectiva da caridade, do favor, da benemerência. 
Passando para o próximo período, assume o Governo de Getúlio Vargas e 
essas organizações começam a ter algum tipo de resposta do Estado bra-
sileiro. Dentre essas respostas, a criação do Conselho Nacional de Serviço 
Social, em 1938, e a criação da Lei da Utilidade Pública, de 1935 e que até 
hoje as organizações conhecem bem e convivem com ela. Foi uma primeira 
resposta, na qual o Estado tentava dizer, por meio de um Conselho, quem 
poderia receber algum tipo de benefício do Estado e ser considerada de 
fato filantrópica. Foi a forma que o Estado tentou encontrar para dar uma 
resposta para cuidar daquelas pessoas menos favorecidas. Acelerando no 
tempo, pois não temos tempo para contar tudo, o Brasil foi mudando, a 
população saiu da zona rural e foi morar na cidade, os Governos mudaram, 
houve um período de grande desenvolvimento, e pra além das Instituições 
religiosas, outros Movimentos começaram a se organizar, Movimentos de 
pessoas com deficiência, Movimentos de mulheres, Movimentos de luta por 
diversos direitos, esperando do Estado algum tipo de resposta. o Estado 
teve de se deparar, já no meio da década de 70 com uma grande crise, a crise 
do petróleo, de 1973. o Presidente Geisel cria o Ministério da Previdência 
e Assistência Social, delegando a então Secretaria Nacional de Assistência 
Social que pudesse fazer tudo para pobre: educação, trabalho, habitação. 
E isto ficou no inconsciente popular, que tudo que fosse feito para pobre 
seria feito pela Assistência Social. Mas em 1988 nós tivemos uma mudan-
ça, senhores Deputados, uma mudança que nasceu nessa Casa: a constru-
ção de um novo patamar de seguridade social, que transforma a prática de 
Assistência Social em política pública e estabelece a essa política objetivos 
específicos, e mais que objetivos específicos, dá a Assistência Social um 
novo caráter. Diz que a Assistência Social é direito do cidadão brasileiro e 
dever do Estado brasileiro, e que ela vai ser organizada e ofertada a partir 
de ações do Estado e da sociedade, de forma universal, ou seja, para todos 
que dela necessitem, não só pobres, mas qualquer pessoa em situação de 
risco ou vulnerabilidade social, de forma não contributiva, e na perspectiva 
de proteger as famílias, a infância, a juventude e a velhice. Com o objetivo 
de promover a integração no mercado de trabalho, promover a habilitação 
e reabilitação da pessoa com deficiência e sua inserção na vida comunitária. 
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Então, a assistência deixa de ser uma prática onde tudo cabe e passa a ser 
uma política com seguranças ofertadas específicas: segurança à acolhida, 
à convivência, à renda, à autonomia, ao protagonismo. Foi nessa perspecti-
va, com esse novo caráter, que a sociedade brasileira passou a se organizar 
para atender os objetivos dessa jovem política. Estado e sociedade brasilei-
ra, por meio de conferências, por meio de debates em Conselhos munici-
pais, estaduais e no próprio Conselho Nacional, foram discutir quais eram 
os serviços, quais eram os projetos e benefícios que poderiam dar conta de 
atender essas seguranças, seguranças ao acolhimento, seguranças a con-
vivência e atender os objetivos que eu já disse aqui. É nessa perspectiva 
que evoluímos, tivemos oito conferências nacionais, tivemos debates nos 
Conselhos Municipais e Estaduais, tipificamos serviços socioassistenciais, 
como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, serviço de pro-
teção à pessoa com deficiência no domicílio e vários outros. Esses serviços, 
senhores Deputados, demandavam programas e aí eu começo a fazer algu-
mas perguntas, dado o atual momento em que se entende que aqueles que 
estão certificando as organizações de Assistência Social entendem; “não, 
isso não é da assistência, isso é do trabalho, enfim”.

Começo a fazer algumas perguntas e algumas propostas. Será que de 
fato não é? Será que de fato um programa que promove a integração ao 
mercado de trabalho, numa perspectiva protetiva, numa perspectiva não 
contributiva, numa perspectiva que atende a quem dele necessite, porque 
não pode ser colocado como da Assistência Social? Vamos imaginar que 
não seja – como eu disse, eu não sou dono da verdade, a gente pode ter vá-
rios olhares – vamos imaginar que não seja, qual é a resposta? Nós temos 
resposta no curto prazo para dar ou nós vamos esperar essas organizações 
fecharem e ficarem com um enorme passivo, por conta de não serem re-
conhecidas e certificadas? Senhores Deputados, nós precisamos ter res-
postas urgentes ao problema que se avizinha! Quando a Entidade recebe a 
não certificação ela entra numa situação de débito e numa situação quase 
que de inviabilidade dos seus trabalhos. Nós podemos construir, sim, uma 
transição no âmbito da Assistência Social, nós podemos sim acolher, se for 
consenso, essas organizações. E é obvio, aí não vai caber tudo no SUAS, 
vão haver Entidades que não vão querer trabalhar numa perspectiva uni-
versal, não contributiva, protetiva. Mais importante é dizer que o mundo 
do trabalho mudou, o mundo do trabalho não é o mesmo da década de 90, 
as vulnerabilidades mudaram, a lógica do que é acolher, do que é conviver 
também mudou, eu preciso ser acolhido pelo mundo do trabalho numa 
perspectiva diferente do que era 20 anos atrás, eu pessoa com deficiência 
quando vou ser acolhido numa empresa, e a meta senhores Deputados para 
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qualificação de pessoas com deficiência hoje – os senhores sabem que foi 
aprovada aqui recentemente nessa Casa uma lei que permite o acúmulo do 
benefício de prestação continuada que é da assistência com a aprendiza-
gem, falando aqui no âmbito da deficiência. Então, rompendo uma lógica, 
se é trabalho obviamente o cara tem o benefício da prestação continuada 
cessado, se é aprendizagem ele pode acumular essas duas entradas de re-
curso, isso porque é assim que a legislação entende que é a forma para que 
ele possa chegar ao mercado de trabalho. Uma meta ousada, uma meta de 
qualificação de 150 mil pessoas com deficiência até 2014.

Eu vou terminando porque o meu tempo já está chegando ao final, mas 
o Deputado João Dado falou que a gente tem uma tolerância, eu vou ter-
minando dizendo a vocês jovens, primeiro cumprimentá-los por estarem 
aqui, segundo dizer que se manifestem, se manifestem no facebook, no 
twitter, se manifestem nas redes sociais para que o que vocês têm hoje não 
seja desconstruído, levando a reflexão de que não tem verdade absoluta. o 
nosso compromisso com a Assistência Social está no art. 4º e no art. 5º da 
Lei orgânica de Assistência Social, nós temos compromisso com o atendi-
mento das necessidades sociais, superando qualquer tipo de exigência de 
rentabilidade econômica, temos compromisso sim com a oferta de benefí-
cios, temos por diretrizes a organização, a participação da sociedade civil 
por meio de organizações representativas, esses dois artigos são princí-
pios e diretrizes basilares que são inegociáveis, é inegociável a primazia do 
Estado, como também é inegociável articulação do Estado e da sociedade. 
Nós só vamos ter um Sistema Único de Assistência Social forte na medida 
em que ele for equilibrado, em que ele for equivalente. o Sistema Único de 
Assistência Social não pode crescer penso. É obvio, o Estado está tentan-
do regatar uma ausência de décadas e os Governos do Presidente Lula e 
da Presidente Dilma tem feito isso, avançado na concepção de CRAS e de 
CREAS, são mais de mil CRAS no Brasil hoje. Mas é importante que cres-
ça também dialogando com a sociedade, respeitando essas organizações, 
entendendo que elas são tão importantes quanto os equipamentos estatais, 
que eles precisam dialogar, que eles precisam funcionar em conjunto e que 
se essas organizações deixarem de fazer essas ofertas muita gente vai dei-
xar de ser beneficiada. Termino me despedindo, agradecendo a oportuni-
dade, dizendo que eu tenho a convicção de que não é tudo que vai caber 
no SUAS, nós rompemos com a ideia de que tudo é Assistência Social, a 
dentadura, caixão, óculos, nós rompemos com essa ideia, nós rompemos 
com a ideia de que tudo que é para pobre está bom e tudo serve e tudo sai da 
Assistência Social, nós rompemos com isso mas nós não podemos abraçar 
uma ideia tão terrível e perversa quanto de que nada mais pode ficar aqui, 
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de que tudo é das outras políticas e de que temos uma verdade absoluta 
pronta e acabada e é com ela que nós vamos ficar. Nós precisamos que essas 
organizações sejam respeitadas, ouvidas e que elas participem desse de-
bate. Senhores Deputados, eu peço que possamos contar com os senhores 
não só nessa Audiência Pública mas junto a Secretaria Geral da Presidência 
da República, junto a Casa Civil, junto ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome, junto ao Ministério do Trabalho. Eu acho que 
o problema não está difícil, nós podemos fazer por meio de uma Portaria 
Interministerial, nós podemos fazer por meio de um pacto entre o con-
trole social e gestão, nós podemos fazer se nós tivermos vontade de fazer. 
obrigado. (Aplausos).

DEPUTADo João DADo: Agradecemos as palavras experientes 
de quem conhece a Assistência Social e a vivencia desde a tenra idade, 
Dr. Carlos Ferrari. Gostaríamos de registrar a presença do deputado paulo 
teixeira, Deputada Flávia. Passo a palavra, vou quebrar um pouquinho a 
nossa ordem, ao Deputado Paulo Teixeira que esteve conosco no Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate a Fome na primeira audiência em que 
estabelecemos o inicio do procedimento de negociação entre o Parlamento 
e o Poder Executivo para a solução desse caso momentoso, aflitivo para 
as Entidades de Assistência Social de socioaprendizagem e portanto Vossa 
Excelência, que é um dos baluartes na defesa dessas Entidades, tem a pala-
vra nesse Movimento e agradecemos a sua presença.

DEPUTADo PAULo TEIXEIRA: obrigado Deputado João Dado, o 
cumprimento e cumprimentando Vossa Excelência quero parabenizá-lo 
porque tem liderado a solução desses impasses que nós estamos vivendo 
aqui dentro dessa Casa, liderado um grupo de Parlamentares que têm feito 
esse debate com o Governo. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimen-
to também a Deputada Aline Corrêa, cumprimento a Deputada Flávia e 
os representante aqui das Entidades que estão na Mesa, o Vereador Paulo 
Hadich da FEBRAEDA, o Wagner Nogueira da Silva, a Alessandra Lopes 
Gadioli, o Carlos Eduardo Ferrari e todos aqui presentes. Eu quero dizer que 
nós estivemos, eu, Deputado João Dado e também o Deputado Raimundo, 
com a Ministra Tereza Campelo, e a Ministra Tereza Campelo nos disse 
e nos pediu, inclusive, que mediássemos uma conversa com a Casa Civil, 
que já tinha uma formulação de uma proposta para a solução desse proble-
ma. Isto é, há uma compreensão dentro dos Órgãos de Estado, não só de 
Governo, principalmente na Receita Federal, na AGU, que passaram a en-
tender que as Entidades que tinham convênio na área de trabalho deveriam 
ter uma legislação própria, e portanto passaram assim a dar pareceres con-
trários a continuidade da concessão dos certificados dos CEBAS para essas 
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Entidades. Então essas Entidades passaram a trabalhar, digamos assim, sem 
qualquer proteção legal. Aí, o que dissemos é que ainda que nós compreen-
dêssemos que esse trabalho estivesse dentro da área da Assistência Social 
nós achávamos que se os Órgãos de Estado compreendessem de maneira 
divergente desta, que deveria haver uma proteção legal para estas ativida-
des, ia igualmente resolver o problema desse período, que elas continua-
riam trabalhando e que não tivessem o certificado de Assistência Social, 
essa é a compreensão que entendi que há no Governo.

Conversei essa semana, a pedido do Deputado Dado, porque eu trabalho 
subordinado a ele (risos), com a Ministra Gleisi Hoffmann da Casa Civil, 
e a Ministra me disse que nesta semana eles tiveram uma reunião para 
dar uma solução à questão, que está na mão de um dos seus auxiliares, 
o Secretário Executivo Adjunto da Casa Civil, o Wagner bittencourt. A 
solução legislativa, será ou por meio de um projeto de lei ou de uma me-
dida provisória (aplausos), então o que a Ministra Gleise Hoffmann me 
disse é que essa solução está saindo do forno. Eu espero Deputado Dado, 
Deputada Aline, Deputada Flávia e todos os outros aqui participantes, que 
esta semana que vem nós possamos apresentar uma notícia boa por parte 
do Governo para as Entidades que fazem um trabalho muito relevante para 
a nossa sociedade de formação profissional de colocação no mercado de 
trabalho. Trabalhos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e 
que precisam ter a proteção da lei porque são o que eu entenderia de um 
trabalho público não-estatal. São pessoas que estão fazendo um trabalho 
que o Poder Público deveria fazer, não faz e quem está fazendo são vocês 
e que merece a proteção legal e merece todos os incentivos da sociedade 
brasileira, principalmente porque estão trabalhando com a nossa juventude 
e estão produzindo junto com a nossa juventude um caminho muito im-
portante, que é o que requer a sociedade brasileira. Então, eu queria dizer 
três palavras, a primeira, parabéns pelo que vocês estão fazendo, segunda, 
vamos produzir uma solução legal com o Governo e terceira, parabenizar 
aqueles das Entidades e do Parlamento que estão buscando essa solução e 
eu espero que ela seja antes do Natal, antes do término do ano, então para-
béns a vocês, parabéns Dado. Muito obrigado. (Aplausos).

DEPUTADo João DADo: A importante fala do Deputado Paulo 
Teixeira que é generoso quando fala da minha pessoa, mas que na verda-
de vem conduzindo esse processo, essa amalgama entre o Legislativo e o 
Executivo e traz palavras de esperança, palavras de solução para o grave 
problema. E para o Deputado Paulo Teixeira e para a sociedade brasileira 
conhecerem, nós já temos três plenários dessa Casa lotados, o plenário 6 e 
o plenário 3. (Aplausos). Talvez senhoras e senhores Deputados, Deputada 
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Flávia, nós estejamos vivenciando um clamor popular. o clamor popular ele 
só decorre da verdade absoluta, que é necessário proteger essas Entidades.

DEPUTADo PAULo TEIXEIRA: Deputado Dado, só para dizer que eu 
sou Deputado do Estado de São Paulo e na região em que eu fui subprefeito, 
no Governo da Luiza Erundina, várias Entidades já me solicitaram para que 
a gente pudesse dar uma solução para esse problema. Então, é realmente 
um clamor e estamos juntos aqui. Eu vou pedir licença Deputado Dado por-
que tenho um compromisso hoje em São Paulo e um voo programado para 
o meio-dia, então deixo um abraço, um abraço também para a Deputada 
Aline e Deputada Flávia. E, parabenizá-los porque eles são Parlamentares 
que militam fortemente junto à sociedade para a solução de problemas, eu 
acho que como às vezes se busca generalizar o trabalho do Parlamentar 
como se não fosse um trabalho importante, eles fazem um trabalho santo e 
têm o meu testemunho. Um abraço a vocês. obrigado.

DEPUTADo João DADo: obrigado Deputado Paulo Teixeira. 
Deputada Flávia Moraes também quer se manifestar, por favor Deputada. 
Deputada Flávia que também tem um trabalho importante no campo de 
Assistência Social, nós gostaríamos de ouvir a sua fala, até porque nós esta-
mos aqui num ambiente democrático com Parlamentares, com a sociedade 
civil, com Entidades da socioaprendizagem presentes em um problema afli-
tivo e portanto a opinião dos Parlamentares é muito importante.

DEPUTADA FLáVIA MoRAES: obrigada, Deputado João Dado, 
Deputada Aline, Deputado Paulo, todos os presentes, representantes dos 
Órgãos envolvidos nessa questão e especialmente a todas as Entidades, 
todos os membros participantes que se fazem presentes aqui nesse mo-
mento. Queria ressaltar a importância dessa mobilização que com certeza 
deixa claro, o que já é claro para nós, a importância e a necessidade de 
uma resposta urgente para esse problema e dizer que nós Deputados que 
estamos aqui, e muitos que não estão, defendemos e acreditamos na im-
portância das Entidade s que prestam serviço social e que são parceiras 
importantes de qualquer Executivo, tanto municipal, estadual, Federal e 
que com certeza representam uma grande força no enfrentamento as ma-
zelas sociais que nós temos hoje no nosso país. Cada vez mais precisamos 
caminhar pelo lado inverso, que é de justamente fortalecer o trabalho das 
nossas Entidades, e é para isso que nós estamos aqui. Eu como Deputada 
Federal me sinto representante da política de Assistência Social no nosso 
país, fui Secretária Municipal, fui Secretária de Estado, e hoje eu acredito 
muito que nós precisamos cada vez mais fortalecer as Entidades que pres-
tam esse serviço social no nosso país. Quero contribuir, quero me colocar 
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à disposição, mesmo não sendo da Comissão, dessa causa e dizer que nós 
vamos com certeza dar uma resposta positiva sim, e continuar trabalhan-
do para acelerar a liberação da CEBAS, de modo que possamos ajudar que 
essas certidões sejam, o mais breve possível, entregues às Entidades que 
merecem e que precisam, pois sabemos da dificuldade da demora. Aqui 
está valendo aquela regra antiga dos justos pagando pelos pecadores, eu 
acho que não pode ser assim, nós temos que trabalhar para que a justiça 
prevaleça e os justos tenham direito ao que eles merecem. Então, muito 
obrigada, Presidente pela oportunidade. (Aplausos)

DEPUTADo João DADo: obrigado Deputada Flávia do PDT, que 
tem uma larga experiência também. É importante que o Brasil todo saiba, 
aqui o Parlamento brasileiro está cuidando, e cuidando com muita com-
petência e seriedade, desse tema relevante para a Assistência Social na so-
cioaprendizagem. Quero registrar que já está entre nós dr. José eduardo 
sabo paes, Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal 
e dos Territórios, muito nos honra com a presença e será um dos nossos 
palestrantes. Também registrar a presença do representante do Fórum 
Nacional de Assistência Social, nosso amigo Dr. Clodoaldo Leite. Registrar 
também a presença da senhora Leila Pizzato, que representa a Fundação 
Antônio Vieira e é Vice-Presidente do CNAS, muito obrigado pela presen-
ça da senhora, vai contribuir com certeza. Essas presenças, essas pessoas 
vão contribuir para um debate profícuo que possa levar à solução desse 
grave problema que estamos enfrentando. Eu quero passar a palavras para 
o Dr. Wagner Nogueira da Silva que é membro da Comissão de Direito 
do Terceiro Setor da oAB-Go e membro do Movimento Nacional pela 
Socioaprendizagem no SUAS – MDS.

DR. WAGNER NoGUEIRA DA SILVA: Quero saudar o Deputado João 
Dado, Deputada Aline, os demais Deputados, os nossos amigos que estão 
aqui na Mesa, os outros que estão a nos acompanhar e saudar principal-
mente os nossos jovens. Uma salva de palmas aos nossos jovens, por favor. 
(Aplausos). Nós só estamos aqui por conta e por causa de vocês! Vamos lá, 
até agora nós sabemos, pelo menos por cima, que foram feitos vários in-
deferimentos do CEBAS, que é um certificado que dá alguns direitos, dos 
quais nós vamos falar no decorrer da nossa fala, à Entidade que realiza a 
socioaprendizagem, nós sabemos do problema, mas até agora a sociedade 
civil e os nossos Parlamentares desconhecem os motivos pelo qual o MDS 
proferiu esses indeferimentos. Nós recebemos aqui a incumbência de re-
duzir em 3 anos e 2 meses, que foi o lapso temporal que o MDS teve para 
analisar os processos protocolados sob a égide do Decreto 2.538, de 98, 
3 anos e 2 meses em apenas 15 minutos, com certeza isso não será fácil. 
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Lamentamos aqui a ausência, profundamente lamentamos a ausência da 
Ministra, lamentamos a ausência da Secretária Nacional de Assistência 
Social, lamentamos a ausência da coordenadora da rede privada, porque 
nós sabemos que o Sistema Único de Assistência Social no Brasil só irá 
funcionar de fato se a rede privada funcionar de fato. Eu peço, desde já, 
licença para me levantar porque nós fizemos aqui uma exposição, como 
envolve aspectos técnicos ficamos com receio de passar alguma coisa em 
vão, então vamos passar rapidamente os apontamentos que fizemos.

Dividimos a nossa fala em 3 pontos: os aspectos legais ligados à socio-
aprendizagem, os motivos do indeferimento e as conclusão. Peço licença 
para que a gente possa então adentrar nos nossos comentários.

Nós estamos numa Casa Legislativa, a Casa do povo, nós elegemos os 
nossos Deputados, elegemos os nossos Senadores e através dessa procu-
ração pública eles têm o encargo de estabelecer as leis que regem o país. 
Existem algumas palavras que nós elencamos aqui que devem ser enten-
didas como expressão da vontade do legislador, primeira dela a palavra 
promover, nós buscamos auxílio lá no Aurélio, porque o significado por si 
só irá nos informar o que seria a promoção da integração ao mercado de 
trabalho. Promover é dar impulso a, fazer avançar, diligenciar para que se 
realize, fazer promoção de, isso é promover. Promoção: ato ou efeito de 
promover, ato de realizar. A outra palavra que nós chamamos a atenção 
e que certamente foi objeto da reflexão e da vontade dos Parlamentares 
que compõe esta Casa é a palavra integrar, que significa completar, inte-
gralizar, fazer parte de, tornar-se parte integrante, incorporar-se, isso é 
integrar. Integração, ato ou efeito de integrar. A Constituição Federal de 
1988 traz no art. 203 o seguinte, iremos ler para que toda essa socieda-
de e os nossos jovens que aqui se encontram entendam os seus direitos, 
“art. 203. a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independente de contribuição à seguridade social e tem por objeti-
vos:”, a Constituição Federal definiu os objetivos da Assistência Social 
aqui no Brasil. “iii – a promoção da integração ao mercado de traba-
lho”. Lembra o que é promoção, lembra o que era integração? A vontade 
do legislador está clara, promoção da integração ao mercado de trabalho é 
objetivo da Assistência Social e integrar significa inserir, introduzir, enca-
minhar. A Lei orgânica da Assistência Social, Lei 8.742, de 93, que foi al-
terada por esta Casa e pelo Senado, cuja relatoria coube ao nosso Deputado 
João Dado mais uma equipe, a Lei 12.435, de 2011, reafirmou aquilo que 
está na Constituição, reafirmou aquilo que já estava na LoAS. “art. 2º – a 
assistência social tem por objetivo:”, então este é reafirmado, o objeti-
vo da Assistência Social. inciso i, alínea c, leiam para mim por favor os 



 36 Certificação das Entidades Filantrópicas na Área de Socioaprendizagem

jovens aí. (os jovens: “a promoção da integração ao mercado de tra-
balho.”). Mais alto, por favor! (os jovens: “A promoção da integração ao 
mercado de trabalho.”). Alguém tem dúvida do que significa no dicionário 
a palavra promoção da integração ao mercado de trabalho? Beleza, vamos 
adiante. Decreto 2.536, de 98, essa era a legislação que regia a certifica-
ção do CEBAS que antigamente se chamava de Certificado de Entidade 
Filantrópica. Nós vamos justificar porque nós estamos utilizando essa 
legislação, que atualmente está revogada. “Art. 2. Considera-se Entidade 
Beneficente de Assistência Social”, olha uma definição do que seria uma 
Entidade de Assistência Social, “para fins desse decreto, a pessoa jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos que atue no sentido de:”, inciso IV 
por favor. (os jovens – Promover gratuitamente a assistência educacional 
ou de saúde.). Inciso V. (os jovens: “IV – Promover a integração ao merca-
do de trabalho.”). É simples entender, não é? Vamos adiante?

o Estatuto da Criança e do Adolescente, datado de 90, já previa no ca-
pítulo V o direito a profissionalização e a proteção do trabalho, esse é um 
direito que foi objeto de uma luta histórica no Brasil para que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente fosse reconhecido como lei. Então existe um 
capítulo específico que resguarda o direito do jovem e do adolescente à in-
tegração a esse mercado de trabalho num regime de proteção. “Art. 68, § 1º. 
Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigên-
cias pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando 
prevalece ao aspecto produtivo.”. No trabalho se exige produção, na apren-
dizagem não, aprendizagem é aprendizagem. “§ 2º – A remuneração que o 
adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.”. Então esse 
salário, que é proporcional ao tempo da aprendizagem prática, não desca-
racteriza o caráter educativo e protetivo da aprendizagem.

Nós tivemos em 2000 a promulgação da Lei 10.097, conhecida como a 
lei de aprendizagem de adolescentes e jovens, essa tramitação passou ini-
cialmente aqui na Câmara dos Deputados e recebeu o número de PL-2845, 
de 2000, nós pinçamos alguns comentários que foram feitos, senhores 
Deputados, aqui dentro desta Casa sobre a importância dessa lei. Veja só, 
“Senhor Presidente este projeto é importante e tem grande alcance social, 
esta Casa já reconhecia o grande alcance social que a lei de aprendizagem 
já trazia. o projeto define o menor aprendiz e dá continuidade ao PETI – 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que abrange crianças de 
até 14 anos de idade. Nós tínhamos uma política de atendimento às crian-
ças por meio do PETI.”, e eu pergunto a vocês e desafio aqui, me enumera 
3 programas socioassistenciais do Governo Federal que atende ao jovem? 
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Eu desafio! Me dá três. Então esse comentário já reconhecia a força do po-
der social desse projeto de lei, que virou a lei da aprendizagem. No Senado 
Federal, PL-67.400 saiu daqui e foi para a outra Casa: “Não há dúvida quan-
to ao mérito do projeto que se preocupa em imprimir à lei um novo con-
ceito de aprendizagem, que não poderá mais se limitar à ação dos serviços 
nacionais de aprendizagem.”, aqui abriu-se o leque para que as Entidades 
sem fins lucrativos pudessem também executar a aprendizagem de adoles-
centes e de jovens.

Muitas pessoas acham ou têm uma interpretação equivocada daquilo 
que seria o “contrato” de trabalho em relação a questão de aprendizagem; 
dentro da técnica jurídica o contrato de aprendizagem é tido como um con-
trato atípico. o que é um contrato atípico? Ele existe, mas é diferencia-
do das modalidades normais de um contrato de trabalho. Então ele é um 
contrato especial, atípico, portanto ele está inserido na CLT por meio da 
Lei 10.097, por uma necessidade de regulamentação, por essa questão da 
intersetoriedade que envolve a questão do trabalho, mas nós não podemos 
dizer, pelo simples fato de estar na CLT, que a questão da aprendizagem 
seja só matéria do trabalho. Há uma diferença gritante aqui entre trabalho 
formal e aprendizagem, no trabalho formal a pessoa se candidata para po-
der arrumar um trabalho, um emprego e uma remuneração e está sujeita 
não só a legislação mas está sujeita as normas, as disciplinas, sendo exigi-
do produtividade e resultado. A aprendizagem é exatamente o inverso é 
um período de aquisição de competências, de habilidades, conhecimento, 
comportamento, acesso à informações, estabelecendo-se aí a conquista de 
determinados direitos sociais, o protagonismo juvenil, enfim, todos aqueles 
direitos. Então há uma diferença muito grande, elástica, entre o trabalho 
formal e a questão da aprendizagem.

Nós vamos evoluir mais um pouquinho e vamos lá à PNAS, a Política 
Nacional de Assistência Social de 2004, que define o que seria usuário, que 
é outra questão que tem sido utilizada nos pareceres de indeferimento do 
CEBAS das Entidades. Aqui diz que o público alvo: “constitui o público 
usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade e risco social”, aí no finalzinho ele 
fala, “inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal ou 
informal”. Então aquele que está inserido no campo da informalidade, em 
particular os nossos jovens e adolescentes, ou estão inseridos de forma pre-
cária, é um usuário da Assistência Social, a definição está lá na PNAS. Se 
nós formos avançar a própria PNAS diz o seguinte: “São considerados ser-
viço de proteção básica da Assistência Social:”, lá no finalzinho, “bem como 
a promoção ao mercado de trabalho.”. Então nós temos um divisor de águas 
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que seria o Decreto 2.536, de 98, e a Lei 12.101, de 2009. Nós vamos falar ra-
pidamente só do Decreto, por quê? Porque os processos que se encontram 
hoje nos três Ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e 
Ministério do Desenvolvimento Social que foram protocolados depois da 
Lei 12.101, em particular o MDS, ainda vão ser julgados, os anteriores a 
Lei 12.101 que são com base no Decreto estão sendo finalizados os seus 
julgamentos, então a aplicação desse julgamento é em face da legislação 
da época. Qual o efeito prático dessa isenção, ou podemos dizer imunida-
de, da cota patronal do INSS? É que a Entidade ao promover a integração 
ao mercado de trabalho por meio da socioaprendizagem, ao assinar uma 
carteira de trabalho ela gera tributos, mais especificamente 25,5% sobre a 
folha bruta da Entidade. Só para a gente ter uma ideia, uma Entidade que 
tenha mais ou menos 200 jovens na socioaprendizagem, realiza PETI, re-
aliza outros programas, com certeza ela vai chegar facilmente a uma folha 
de pagamento de 100 mil reais por mês, facilmente, isso quer dizer que ela 
está isenta de 25 mil e 500 reais, ela vai deixar de pagar o imposto para que 
esse dinheiro seja investido no próprio trabalho socioassistencial desenvol-
vido pela Entidade. Em um ano esse 25 mil e 500 viram 306 mil, em 3 anos 
918 mil. Eu pergunto, tem alguma Entidade que tem esse dinheiro em caixa? 
Está sendo investido, não é? No caso da perda do CEBAS, aí nós já abrimos 
um problema, passa a existir um passivo tributário em decorrência da au-
sência desse CEBAS, a Receita Federal já está na cola de todas as Entidades 
que receberam o indeferimento e nós já tivemos notícias que já até algumas 
que têm o CEBAS estão sendo notificadas. Isso com juros, multa, correção 
monetária e tudo mais. E isso inviabiliza, meus jovens, a Entidade e com 
certeza corre o risco de inviabilizar esse fabuloso trabalho, esse fabuloso 
programa executado junto à vocês. Nós tivemos aí mais de 3 anos, mais 
exato 3 anos e 2 meses, para que o MDS pudesse julgar os processos, a 
legislação atual do Decreto 7.237 fala em 180 dias, até hoje já se passaram 
1095 dias, ou seja as Entidades estão amargando, e o indeferimento aqui 
o que é que significa? Ela está acumulando dívidas. Se tivesse julgado em 
180 dias alguma posição a Entidade já teria tomado.

Nós tivemos a emissão do CEBAS, anteriormente à Lei 12.101, pelo 
CNAS, então eu vou ler aqui só pra gente ver como é que era a certificação 
dessas Entidades pelo CNAS: “o CNAS com base na Constituição Federal, 
na LoAS e no Decreto 2536, a Resolução 177 de 2000, na PNAS, enfim, 
deferiu sem nenhum embargo ou ressalvas o CEBAS para as Entidades 
que realizavam a promoção à integração ao mercado de trabalho por meio 
da aprendizagem.”, então até aí nós não tínhamos esse processo, eu vou 
pedir licença para falar, esse processo de criminalização das Entidades, 
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essas perseguições. Porque quem é gestor, quem está trabalhando, sabe 
exatamente do que é que eu estou falando. Depois que mudou para MDS. 
o MDS né, está aqui. Pergunta, o que mudou na Constituição Federal? o 
que mudou na LoAS? o que mudou na PNAS de lá para cá ao ponto de 
autorizar o MDS a indeferir o CEBAS sob o argumento que o programa de 
socioaprendizagem não é do âmbito da Assistência Social? Não mudou-se 
nada ali, mudou-se o entendimento, mas isso não é o que está escrito no 
espírito da lei.

A Resolução 33. Tem alguém que vai falar? o ano passado, durante 
o período de fevereiro a novembro de 2011, nós tivemos um debate 
extremamente produtivo, no Conselho Nacional de Assistência Social, 
sobre o que seria a questão da aprendizagem e o que seria a promoção à 
integração ao mercado de trabalho. Essa discussão ela surgiu a partir desse 
levantamento feito sobre o que seria a socioaprendizagem, e nós chegamos 
à Resolução 33, que reconhece a integração ao mercado de trabalho como 
uma política intersetorial, ou seja, ela não é só do trabalho. Ela perpassa 
também o Ministério do Desenvolvimento Social e para isso nós precisamos 
sentar para conversar. Nós tivemos alguns casos, para poder concluir 
o encaminhamento nosso aqui, a analise de vários processos que foram 
julgados pelo MDS com base, volto a dizer, no Decreto 2.536, de 98, porque 
são aqueles processos antigos a nova lei, e no art. 3º, inciso XX, diz que a 
Entidade tem que aplicar em gratuidade anualmente 20% da sua receita 
bruta, ou seja, a Entidade tem que prestar serviço gratuito no percentual de 
20% e essa gratuidade não poderá ser inferior a isenção das contribuições, 
ou seja aquela isenção usufruída pela Entidades que estavam requerendo 
a isenção não poderia ter uma isenção maior do que a gratuidade. Então 
nós tivemos vários casos, primeiro com a exclusão da socioaprendizagem, 
ou seja, esse conceito da Constituição Federal, da LoA, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, da Lei de aprendizagem a 10.097, enfim, a própria 
Resolução 33, o que é que aconteceu, você tem uma receita e uma despesa, 
você tem um programa e você tem uma despesa, se, e isso é o que aconteceu, 
se socioaprendizagem não for reconhecido como Assistência Social, o que 
é que aconteceu? A gratuidade foi lá em baixo e conseqüentemente aquela 
isenção usufruída, declarada na contabilidade, foi lá em cima. o simples fato 
da não aceitação da socioaprendizagem na Assistência Social já foi motivo 
de indeferimento por atacado. Uma vez admitida a socioaprendizagem com 
certeza todos esses processos, eu diria quase que na maioria, passam a ter 
o direito, porque essa gratuidade com certeza vai subir e isenção usufruída 
vai ser menor.
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Venda de serviço. Um minutinho, o senhor me dá um minuto? Venda de 
serviço, cessão ou terceirização de mão-de-obra. Pela legislação aprendiza-
gem é cessão de mão-de-obra? É terceirização? Eu desconheço isso. Usuário 
de socioaprendizagem não é público alvo de Assistência Social? Primeiro 
é o princípio da universalidade, a quem dela necessitar, nós não estamos 
trabalhando com jovens? Nós não estamos trabalhando com as famílias? 
Este sim é o público alvo da Assistência Social. E alguns pareceres, só para 
a gente ter uma ideia do que nós estudamos, até alguns programas e até al-
guns serviços não foram considerados como Assistência Social, programas 
esses que as vezes eram fruto de convênio com o próprio gestor municipal.

Detalhe aqui, foram utilizados a NBC 10 e 19 como fundamento para 
poder indeferir o CEBAS, uma formalidade contábil. Mas nós perguntamos, 
como é que fica se os contabilistas, vamos dizer assim, não tem um controle, 
não tem uma formação própria, realizam um trabalho sem a técnica neces-
sária, as Entidades, os usuários e suas famílias vão amargar as conseqüências 
disso? Então nós precisamos criar a oportunidade para poder corrigir isso.

Vamos concluindo. A Portaria 353, de 2011, do MDS também traz in-
congruência, não só os contadores das Entidades que erram, nós temos 
erro aqui também, a Portaria 353, de 23 de dezembro de 2011, pede dois 
documentos, um deles é a demonstração do resultado do exercício, mas 
em nenhum momento é explicitado se esse DRE é analítico ou sintético, a 
Entidade tem que adivinhar, não está escrito, e Demonstração da origem e 
Aplicação de Recursos, o famoso DoAR, essa Portaria é de 2011, o DoAR 
foi extinto em 2007: – 4 anos e o MDS está pedindo um documento ex-
tinto! Para assustar aqui, há uma mudança tão radical nessas normas de 
contabilidade que agora em 2012, mais precisamente em 27/09/2012, vocês 
rasguem toda a contabilidade da Entidade de vocês, porque quem fez a con-
tabilidade baseado na NBC 10 e 19, aprovado pela Resolução 877, de 2000, 
do Conselho Federal de Contabilidade, vocês rasgam e jogam fora porque 
essa resolução mudou tudo e obriga, apesar de ser de setembro, obriga as 
Entidades a voltar a 1º de janeiro de 2012. olha o absurdo Deputado, mais 
uma vez as Entidades reféns de uma situação alheia à sua vontade.

Nós tivemos ontem a oportunidade, eu falo oportunidade porque quem 
não foi perdeu, tivemos uma reunião do Fórum Nacional de Assistência 
Social, sob patrocínio do Conselho Estadual de Assistência Social, estava lá 
o Clodoaldo, está aqui a Maria Joaquina e outras pessoas, estava presente lá 
o representante da Secretaria Geral da Presidência da República, todos dis-
cutindo o marco regulatório das organizações da sociedade civil e foi tido 
como agenda de Estado, e algumas constatações e propostas foram formu-
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ladas dentro desse pensamento em torno do marco regulatório. Primeiro, 
há uma proposta desse grupo, que está sendo trabalhada no Governo, de 
revisar as regras para emissão de títulos e certificações. Segundo, simplifi-
car a prestação de contas por parte das organizações e Entidades. Terceiro, 
ampliar a oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente para a 
população de baixa renda. Quarto, preocupação mais com o resultado dos 
serviços prestados pela organização, do que com o controle burocrático.

Ausência de uma legislação que regule a relação das organizações com 
o Estado, diversas leis esparsas de múltiplas interpretações, isso traz in-
segurança jurídica, apesar do legislador escrever tudo aquilo, uma pessoa 
do Órgão X interpreta de uma maneira, o outro do Órgão Y interpreta de 
outra, o outro interpreta de outra, isso traz insegurança para a Entidade a 
para os seus usuários.

Demora na análise das prestações de contas pelo Estado, interessante 
isso aqui, há um entendimento, e isso provavelmente vai virar uma proposta 
dentro desse marco regulatório, que se a Entidade uma vez prestou contas e 
o Órgão Público demora por demasia, como é o caso que aconteceu com o 
MDS, 3 anos e 2 meses, esse processo será arquivado e aprovadas as contas. 
A Entidade não pode pagar o ônus, o peso dessa demora. (Aplausos).

Conclusões, agora é conclusão mesmo Deputado João Dado. Vamos lá, ra-
pidinho, primeira conclusão, são só 3, indeferimento do CEBAS inviabiliza 
a Entidade, por consequência a Entidade deixa de atender o seu usuário, por 
consequência a Política Nacional de Assistência Social a PNAS não vai ser 
cumprida, vai ser inviabilizado o SUAS porque a rede privada ela é forte, ela é 
imprescindível dentro do SUAS, o Governo enquanto Estado não irá cumprir 
o seu papel, todo mundo perde, o Brasil perde. Conclusão segunda, a linha da 
entendimento do MDS quanto a renovação ou concessão do CEBAS está na 
contramão da política do Governo Federal, acabei de apresentar, em relação 
aos aumentos dos atendimentos à população e a valorização das Entidades 
sem fins lucrativos. o MDS também destoa no tratamento dado às Entidades, 
pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, quanto ao CEBAS, quem está buscando 
a certificação dentro do MDS tem um tratamento extremamente rigoroso, 
ao passo que o Ministério da Saúde e o MEC estão preocupados em agregar. 
Peço perdão pelos exageros e pelo tempo. Então, terceira e última conclusão, 
o MDS precisa rever urgentemente seu posicionamento quanto a certificação 
das Entidades, em particular em relação àquelas que realizam a socioapren-
dizagem, que estão inclusive com recurso administrativo, deferindo o CEBAS 
sob pena de promover uma quebra geral, ampla, das Entidades com conse-
quências funestas e desastrosas para a nação brasileira. obrigado. (Aplausos)
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Foto: Roberto Holanda

DEPUTADo João DADo: Importante manifestação do Dr. Wagner 
Nogueira da Silva, que tecnicamente demonstra os problemas, esse conflito 
que nós estamos vivenciando na socioaprendizagem em relação as práticas 
que vêm sendo adotadas pelo Poder Público.

Eu gostaria de solicitar, e o faço na forma de um entendimento com a 
Dra. Alessandra, que talvez o MDS pudesse falar, e a Dra. Alessandra, ao 
final das duas outras palestras que serão feitas, para que ela possa trazer a 
análise da parte do Poder Público, MDS, em relação aos questionamentos 
que serão apresentados.

Então, eu quero convidar o Dr. José Eduardo Sabo Paes para que faça 
parte da nossa Mesa e venha se manifestar, eu vou pedir ao Dr. Paulo 
Hadich que é nosso Secretário que permaneça aqui na platéia, e dizer mais, 
a todos aqueles que aqui estão, podem estar cientes, essa manifestação hoje 
na Câmara dos Deputados é, talvez, uma das maiores da história dessa Casa 
em termos de reuniões de Audiência Pública. (Aplausos – os participantes 
entoam “o sUas é nosso, o sUas é nosso....”). Muito bem. Esse é o clamor 
popular, essa é indignação da sociedade brasileira.

Quero passar imediatamente a palavra ao Dr. José Eduardo Sabo Paes, 
Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórios para que possa fazer a sua apresentação e aí, a seguir, ao nosso 
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amigo e colega Dr. José Miranda de oliveira Filho, e assim teremos a mani-
festação da Dra. Alessandra, logo a seguir. Peço ao Dr. José Eduardo Sabo, 
se for possível, não sei se conseguiremos cumprir o nosso horário, mas nós 
temos entre dez e quinze minutos Dr. José Eduardo, essa foi uma definição 
inicial. o Dr. Wagner já superou quase no dobro esse tempo, mas a ilustra-
ção do tema pelo Dr. Wagner levou a essa possibilidade aqui na Mesa em 
decorrência da elucidação de pontos importantes desse conflito que está 
acontecendo no campo da socioaprendizagem. Com a palavra o Dr. José 
Eduardo Sabo Paes.

DR. JoSÉ EDUARDo SABo PAES: Muito obrigado. Vossa Excelência 
Deputado João Dado conferiu uma oportunidade excelente para o debate 
dessa questão e eu o cumprimento ao tempo que cumprimento todas as 
Entidades aqui presentes, cumprimento a Deputada Aline Corrêa, cumpri-
mento o Vereador Paulo Hadich, cumprimento ao Wagner Nogueira que 
proferiu excelente palestra, excelente estudo abordando a legislação apli-
cável e abordando aspectos quanto ao seu não cumprimento e a sua não 
implementação, cumprimento também o Dr. Carlos Eduardo Ferrari, Vice-
Presidente da FENAVAPE.

Este assunto, em linhas gerais, tem sido debatido muito e tem sido 
objeto de exame na nossa Constituição de forma muito clara. Não há dú-
vida nenhuma que está consagrado em nosso texto constitucional, como 
princípios fundamentais, como objetivos, que nós tenhamos verdadeira-
mente uma sociedade justa, que nós tenhamos uma sociedade solidária, 
a partir do momento em que possamos conferir às pessoas a dignidade 
e ao trabalho os valores sociais que ele tem. Ao mesmo tempo, também 
está na nossa Constituição, no que se refere aos direitos sociais do art. 6º, 
o direito a saúde, a educação, ao trabalho, no campo em que conversamos 
hoje aqui, que é o campo específico da Assistência Social, muito bem aqui 
colocado pelo Wagner inclusive com demonstração em tela, da prevalên-
cia do art. 203, III da Constituição, este é o debate. Por que este é o deba-
te? Porque no art. 203, III da Constituição, está dizendo que a Assistência 
Social será prestada a quem dela necessitar, a quem dela necessitar (repete 
com ênfase), independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por 
objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho, esse texto 
ele foi colocado numa Lei que complementou o texto constitucional, que 
organizou a Assistência Social. Foi um trabalho do legislador pós-cons-
tituinte que colocou, inclusive na alteração recente do dia 22 de julho de 
2011, expressamente, esse objetivo – promoção a integração ao mercado 
de trabalho – e promoção e integração reflete esta possibilidade, às intei-
ras, de colocar que todas as iniciativas que visam a integrar, que visam a 
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promover, que visam a deixar cada vez mais claro que esse trabalho deve 
ser feito de forma articulada e agregadora para todas as formas de pres-
tação de trabalho, ele deve ser considerado como de Assistência Social.

Muito bem, foi sim realizado um debate em termos de Conselho Nacional 
de Assistência Social, foi sim publicada uma resolução, a Resolução nº 133 
que tratou desse trabalho, da regulamentação desta forma.

Quero pontuar algumas questões. Não há dúvida nenhuma que esta 
prestação de trabalho, que esta forma, “socioaprendizagem”, ela não des-
caracteriza, ou melhor dizendo, não se caracteriza como uma prestação 
de trabalho, digamos, na mesma natureza da prestação de trabalho espe-
cificada na CLT; esta prestação é semelhante justamente à aprendizagem, 
semelhante e guarda às inteiras, uma perfeita junção com essa integração 
dessa socioaprendizagem no mercado de trabalho. Esta atuação, sem dú-
vida nenhuma, entendo que já está concebida na prestação de Assistência 
Social. Por que quero dizer isso? Porque a lei 12.101 ela pode e deve ser 
interpretada abrangendo a socioaprendizagem como uma das formas que a 
Assistência Social é prestada. Entendo que não seria necessária uma altera-
ção legislativa, entendo e não tenho dúvida, que quando o Poder Judiciário 
for provocado, se chegar a tanto, ele interpretará dessa forma, no entanto 
em razão da nossa natureza de entendimento e de repetição de postulados 
legais, o melhor, para que fique claro e para que não se dê uma importância 
maior a uma Portaria, a uma determinação de um Departamento, de uma 
Secretaria, de um Ministério que atende uma lei, o melhor seria a alteração 
da própria lei. Explico melhor, esse novo marco regulatório da Assistência 
Social, a (lei) 12.101, de 2011, ela foi gestada de forma atabalhoada, houve 
um Projeto de Lei nº 3.021, houve uma Medida Provisória a 446, houve um 
novo Projeto de Lei, houve um Substitutivo do Senado, tudo isso muitos 
daqui acompanharam, e fizeram com que houvesse essa perda de atribui-
ção do Conselho Nacional de Assistência Social, a divisão do reconheci-
mento em termos de imunidades e isenção por Ministérios diferentes, e 
houve, sem dúvida nenhuma, ao dividir esse reconhecimento de unidades 
que prestam atuação e trabalhos na área de Assistência Social, na área de 
Saúde, na área de Educação, uma divisão dessas tarefas de reconhecimento 
retirando da sociedade civil a participação que antes havia no Conselho 
Nacional de Assistência Social, ocorrendo também uma total dissintonia 
neste reconhecimento. Por que dissintonia? Porque cada uma das unidades 
integrantes do aparato público, em cada um dos Ministérios, não obstante 
os termos da lei e do decreto serem, se não iguais, semelhantes, tratam a 
matéria de forma diferente. ou seja, a dissintonia em termos de Órgãos go-
vernamentais é muito grande e isso só prejudica. Por isso volto, talvez seja 
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necessário um esclarecimento, na própria Lei 12.101, de que esta aprendi-
zagem se enquadra em forma de prestação de Assistência Social. Mesmo 
porque, na análise muito rápida que fiz e que o Wagner Nogueira apre-
sentou para todos nós, não tenho dúvida nenhuma que o reconhecimento 
desta atuação deve se dar, visto que esta atividade é uma atividade prevista 
constitucionalmente e na Lei de Assistência Social.

Faço ao final, Deputado João Dado, as seguintes reflexões, ainda dentro 
do tempo que me foi concedido, as reflexões que faço é que a conquista da 
transparência, a conquista da responsabilidade na utilização dos recursos 
públicos entregues a iniciativas privadas é uma conquista inafastável. o 
primeiro marco, que foi discutido nessa Casa, se deu pela Lei 7.790, do dia 
23 de março de 99, que criou o marco das oSCIPS e nele foi colocado a 
obrigatoriedade do cumprimento dos princípios fundamentais de conta-
bilidade e dos postulados e normas emanados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, ou seja, não devemos nos afastar de procurar a transparência.

Segundo aspecto, passados esses anos todos, o Governo, com toda a cla-
reza, está preocupado em trazer um novo marco regulatório para o deno-
minado 3º setor com esses princípios e nesse marco regulatório, que foi o 
final da fala do Dr. Wagner da Comissão do 3º setor da oAB do Estado de 
Goiás, alguns paradigmas vão ser quebrados. Quais paradigmas que inte-
ressam nessa discussão? o paradigma, Deputado João Dado, da prestação 
de contas. Prestação de contas é uma via de mão dupla, essa via de mão du-
pla significa que aqueles que têm obrigação de prestar contas devem prestar 
na forma legal, a tempo e a hora, mas aqueles que têm obrigação de analisar 
a prestação de contas têm que fazê-lo na forma legal, no tempo legal, ou 
seja, nós precisamos, sim, de uma justiça que seja célere, seja prestativa, nós 
precisamos também de um Poder Executivo que seja célere, seja prestativo. 
obvio, não é? (Aplausos).

Problemas estruturais e conjunturais existem, mas quem tem o poder 
de solucionar é o próprio Poder Executivo, se for o caso junto com o Poder 
Legislativo.   Esse foi um dos grandes problemas que assolou o próprio 
CNAS, a falta de estrutura nesses anos todos, ou seja, já que passou para 
os Ministérios, que os Ministérios cumpram a tempo e a hora o seu mister, 
que tem-se visto, e falo isso na condição de um interessado e estudioso 
no assunto, você não vê as ações a tempo e a hora. Isso provoca o quê? 
Tem provocado uma ação do Poder Judiciário em todas as instâncias, desde 
Justiça Federal, a Supremo e STJ, tem provocado, sim, decisões, uma ema-
nada em um Recurso Extraordinário e duas em Recursos Especiais no STJ, 
que deixam claro que essas decisões quando tomadas em nível de Judiciário 



 46 Certificação das Entidades Filantrópicas na Área de Socioaprendizagem

farão com que o reconhecimento da Entidade se dê ex tunc, ou seja, desde 
o seu nascedouro, desde o início dessas atividades.

Quero, encerrando ainda essas reflexões, dizer que a tônica do Projeto 
de Lei que será encaminhado pela Presidenta da República, nesse trabalho 
da Secretaria Geral da Presidência da República, um trabalho excelente, um 
dos princípios é o do controle de resultados, nós temos que ter também um 
controle de resultados. Por quê? Porque o tratamento e atuação na Saúde, 
na Educação e de Assistência não é obrigação privativa do Poder Público, 
do Governo ou dos Governos, é atuação e dever de todos e todos o fazem 
com a chancela do Poder Público, ou seja não se está fazendo uma obriga-
ção, o Estado reconhece isso, inclusive reconhece isso como imune, esse é 
o reconhecimento que o Estado dá. Por quê? Porque caso o Governo não 
faça, melhor dizendo, o Governo fazendo, ele vai gastar com a prestação, 
as Entidades fazendo, vão gastar também e entende-se que gastarão com 
muito mais eficiência. Temos que ter o controle sim, temos que ter um con-
trole, agora o controle, assim encerro, também está previsto nesse Projeto 
de Lei a ser encaminhado, um controle que seja sistêmico, um controle que 
seja tratado de forma principiológica e temática, da mesma forma por to-
dos os Órgãos de Controle, ou seja o Tribunal de Contas tem que traba-
lhar da mesma forma que o Ministério Público, a Advocacia Geral tem que 
trabalhar da mesma forma que a CGU (Controladoria Geral da União) ou 
seja, nós não podemos ter um ápice de um Estado policial, de um controle, 
nós temos que ter uma clareza na efetivação destes controles. São essas as 
minhas palavras iniciais, me coloco sempre a disposição de qualquer es-
clarecimento ou de participar de qualquer forma do debate. Agradecendo, 
muito sensibilizado, aqui a participação de um Procurador de Justiça do 
Ministério Público. Muito obrigado. (Aplauso – os participantes entoam a 
frase “o poder é nosso”)

DEPUTADo João DADo: Muito bem. Gostaríamos de registrar 
a presença da senhora Maria Joaquina de Jesus, Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social do Estado de Goiás, muito obrigado pela 
sua presença. (Aplausos). Do Senhor Ademar, representante da Caritas 
e membro do Fórum Nacional de Assistência Social. Agradecemos 
Dr. José Eduardo Sabo Paes, essas palavras do Ministério Público que 
vêm ao encontro da nossa interpretação, como legisladores, quando na 
oportunidade da audiência com a Ministra Tereza Campelo dissemos a 
Sua Excelência que nós havíamos feito a lei, que eu houvera sido o relator 
da lei do SUAS e que ali o espírito da lei era exatamente esse que falou o 
Dr. Wagner e o Dr. José Eduardo. Gostaria de passar a palavra, e aí 
combinei com o Sr. José Miranda de oliveira Filho, nosso representante 
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da Rede Nacional de Assistência Social para que ele se manifestasse para 
nós, haverá um microfone para o Dr. José Miranda. Por favor. Porque nós 
estamos com uma Mesa ampla, geral e irrestrita como deve ser, não é 
Sr. José Miranda? Com a palavra o Sr. José Miranda de oliveira Filho, da 
Rede Nacional de Ação Social.

DR. JoSÉ MIRANDA: Muito bem pessoal. Bom dia! Bom dia! (mais 
alto). Nós gostaríamos inicialmente de cumprimentar todos os jovens, cum-
primentar os representantes de Instituição, os Deputados que aqui estão, os 
Senadores, o representante do Ministério, gostaríamos de cumprimentar a 
Presidente Dilma. Não está aqui? Pois deveria estar, porque o assunto é gra-
ve, o assunto é extremamente grave, ela deveria estar aqui sim, porque nós 
estamos falando aqui, não estamos falando de papel não, estamos falando 
de jovens, jovens em situação de dificuldade. (Aplausos). Então ela deveria 
estar sim aqui presente. Veja só, o Dr. Wagner falou muito bem e não pre-
cisamos detalhar mais o que ele falou, mas apenas uma questão, voltando à 
Constituição, eu pensei em pegar a Constituição, sinceramente, pensei em 
pegar e fazer isso (som de papel rasgando), rasgar a Constituição, porque o 
que foi feito foi rasgar a Constituição, não foi feita outra coisa não, muitos 
poderiam dizer “ah mas é a minha interpretação ou a interpretação de um 
grupo”, não cabe aí interpretação, cabe cumprir a Constituição, não se ras-
ga a Constituição dessa maneira. (Aplausos). Não se rasga a Constituição 
dessa forma.

Trabalhamos o ano passado inteiro para sair a Resolução 33. A 
Resolução 33 dava a entender que ela estava nos contemplando, vejo 
que fomos enganados. Essa é a grande realidade, fomos enganados. 
A Resolução 33 está sendo interpretada novamente ao bel prazer. É a 
Resolução que fala da promoção à integração ao mercado de trabalho, 
ela novamente, como foi rasgada a Constituição, porque esse é o ter-
mo correto, não tem outro termo a não ser esse, agora novamente a 
Resolução 33 está sendo analisada como se acha que deve ser.

Vocês sabiam que diretamente o jovem já está sendo prejudicado? 
Sabiam disso, senhores Deputados? Sabe por quê? Já há Instituição que não 
quer mais fazer aprendizagem não. (Aplausos). Sabe por que ela não quer 
fazer? Vou dar um exemplo fácil e obvio, vou pegar o Banco do Brasil, nada 
mais respeitado do que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, quando você 
faz um contrato com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, o contrato 
que você assina já prevê que você tem isenção do INSS, tá lá no contrato, 
você já assina um contrato com o Estado, porque é o Estado, assina um 
contrato com a Dataprev ele já prevê que você está isento, não deveria prever 
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não porque isso é da Instituição para ela aplicar no social, mas já prevê. 
Então o que é a Instituição, como é que ela vai? Sabe quem é o prejudicado?

Muitos poderiam dizer “ah, vamos resolver isso depois.”. Vamos resol-
ver? Quem tá sendo prejudicado é o jovem que tá lá no final da ponta, que 
chega às vezes na Instituição sem sapato, chega desnutrido na Instituição, 
ele já deixou de ser atendido. Porque se esta Instituição não atende, o siste-
ma “S” não está preocupado com esse jovem não, porque o sistema “S” está 
cumprindo o papel dele, ele não está preocupado com esse jovem não, o sis-
tema “S” tem que estar cumprindo o papel dele, agora se essas Instituições 
não são contempladas, o que acontece? Esse jovem também não o é, esse 
jovem também é desprestigiado.

Tem jovem ai? Cadê os jovens? (Gritos e aplausos). Pelo que eu enten-
di, nenhum de vocês são usuários, o que quer dizer isso? Todos vocês são 
ricos. Todo mundo é rico aí gente? (os jovens respondem “Não!”). É im-
pressionante. É rico? Vocês são ricos? (os jovens respondem “Não!”). De 
saúde, não é? Porque estão considerando todo mundo como rico. Essa é 
a grande verdade. Bem, concluindo aí, veja bem, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, no art. 69, ele tem a previsão de que o jovem pode e deve 
ser remunerado, o que não descaracteriza o aspecto da educação, nem so-
cial. Simplesmente nós estamos tirando, quando tira a aprendizagem da 
Assistência Social, esse direito dele, desse tipo de jovem. Vou mais, tem 
algum Assistente Social aí? Levanta a mão se tem algum Assistente Social. 
olha, olha que tem gente. Sabe o que está tirando o campo de trabalho de 
vocês? Toda Instituição teria que ter 4 ou 5 assistentes sociais para traba-
lhar no campo da Assistência Social. Está tirando o emprego, pois diz-se 
que não é mais Assistência Social não. Vocês vão ter que procurar emprego 
em outro lugar. Vocês já estão desempregados. Parece que a Assistência 
Social está lutando contra a própria classe. Eu não consigo compreender 
isso, vocês me desculpem a minha maneira de me expressar mas eu não 
consigo compreender isso.

E pra terminar, queria falar de novo com a Presidente Dilma, ela não está 
aqui, mas eu quero falar com ela. Veja bem, o Presidente Lula, colocou entre 
as 10 metas de programa dele também o programa de auxílio ao jovem, de 
promoção do jovem, e ele colocou a meta para 800 mil, e a Dilma aumentou 
para 1 milhão e 200 mil, jovens na aprendizagem. Avisa para ela que não vai 
ter e avisa que além de não ter, vai ter um problema maior, os que estarão 
lá não vão ser os jovens necessitados não, quem vai estar lá são alguns jo-
vens que já têm informática. Tem local aí, gente, que já está pedindo assim: 
“jovem que já saiba línguas, que já saiba inglês, que já saiba francês”. Em 
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outras palavras, vai ser o jovem que nós trabalhamos? Não, é outro jovem. 
Nós tivemos, junto com a nossa amiga Deputada Érica, uma audiência com 
o Ministro do Trabalho e ele estava dizendo isso, todo empolgado, que vai 
aumentar. Enfim, vai diminuir! o nosso jovem vai diminuir.

Gente, então eu quero falar com a Alessandra aqui e agora, Alessandra, 
só está você aqui ou tem mais alguém do Ministério aqui? Quem mais é 
Assessoria do Ministério? opa, tem mais aqui. Tem aí também? 2, 3, tem 
mais aí atrás? Não? Com a Assessoria eu estou satisfeito, as vezes o pessoal 
técnico pode ser até mais sensível, estou satisfeito com a presença deles 
aqui. Agora quero fazer um pedido para vocês, pessoal não vamos tratar 
isso aqui como papel, não gente. Nós estamos falando de gentes, estamos 
falando de jovens. Eu vi o Doutor falando que não mudou nada, mudou sim, 
a lei mudou, só que deixou a aprendizagem no buraco negro. Simplesmente 
deixou. Sabe quem ficou no buraco negro? os jovens que estão aqui, seus 
irmãos, seus parentes, seus vizinhos, são eles que são os principais preju-
dicados. Então, o que nós queremos solicitar? Primeiro, aí está se falando, 
eu estive com o Ministro do Trabalho e ele falou: “olha, vamos trazer aqui 
para o Ministério do Trabalho.”. outro falava: “Vamos trazer pra não sei 
aonde.”. Nós precisamos resolver o problema, que seja onde for, eu enten-
do que é na Assistência Social, posso estar errado, eu entendo que é um 
grande erro, é um erro histórico, difícil depois de ser corrigido, retirar da 
Assistência Social.  Agora, se tiver que ser de outra maneira que seja. Nós 
não estamos aqui contra o SUAS, nós não estamos aqui contra a tipifica-
ção, acho que tudo isso aí foi progresso, a nova lei foi progresso, a tipifica-
ção foi progresso. Nós não estamos aqui para destruir leis, mas meu Deus, 
para ficar num buraco negro sem saídas, Instituições com um passivo de 
5 milhões e se trata isso com indiferença? Vocês sabem que há locais onde 
dirigentes enfartaram? E não são criminosos não. Então isso não pode ser 
tratado de uma forma tão simplista. Isso precisa de um tratamento imedia-
to, rápido e que realmente nós tenhamos uma ação nesse campo de forma 
definitiva. Porque senão, nós vamos cometer um erro histórico de difícil 
correção. Que Deus nosso Pai nos abençoe para que possamos persistir 
nessa tarefa e certamente estarmos junto com os jovens em todos esses 
programas. (Aplauso – os participantes entoam a frase “o poder é nosso”).

DEPUTADo João DADo: Muito bem. Quero mencionar a presença 
aqui entre nós da deputada erica Kokay, já está aqui conosco na Mesa, 
mas pediu para falar após. Eu passo a palavra a Dra. Edna Ellegro, 
ex-Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil e uma especialista na 
matéria. Pergunto a Dra. Edna se consegue falar no microfone sem fio ou 
prefere falar? Pronto. A Dra. Edna vai falar. Nós estamos (acho que) com 
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um fenômeno, não temos espaço na plateia, temos 3 plenários lotados e 
também aqui a Mesa ficou prejudicada. Muito bem Dra. Edna, a senhora 
tem a palavra. E muito obrigado ao amigo e um experiente aprendiz do 
campo da socioaprendizagem, nosso José Miranda de oliveira Filho.

DRA. EDNA ALEGRo: Bom dia a todos, quase boa tarde já. Alguns 
vieram de bem longe, não é? 700 km daqui, outros 900 km, 1030 km, então 
nós estamos aqui com grandes distâncias. É um prazer estar aqui, cumpri-
mento o Deputado João Dado, grande ativista, grande debatedor da área da 
assistência e na qual eu também me incluo. Identificada como Auditora da 
Receita Federal, hoje aposentada, mas que a mais de 10 anos venho discu-
tindo a Assistência Social ou enquanto receita previdenciária ou enquanto 
Conselho Nacional de Assistência Social, e mesmo enquanto Coordenadora-
Geral da certificação dentro do Ministério do Desenvolvimento.

Aqui eu abro um aparte, primeiro a legislação era muito capenga, muito 
esparsa e muito tumultuada, era regulada por um decreto completamente 
inadequado, hoje nós temos uma Lei, é uma grande conquista, sim, sem 
dúvida alguma, mas quando fizemos a lei, esquecemo-nos de fazer uma 
transição, um período de transição, e isso realmente trouxe os problemas 
que nós estamos enfrentando agora. Sempre tenho dito que as Entidades, 
sem dúvida alguma, fazem um trabalho espetacular, mas também preci-
sam evoluir, também precisam procurar verificar as normas e estar sem-
pre cumprindo as normas, sejam elas contábeis, sejam elas legais, não é? 
os próprios gestores também precisam se adequar. Nós estamos, eu creio, 
enfrentando alguns momentos de interpretação e é isso que não pode ocor-
rer. Às vezes o que nós temos que fazer é solidificar. Solidificar quem? o 
Sistema Único de Assistência Social, sem dúvida alguma. E quem faz parte 
do Sistema Único de Assistência Social? os equipamentos públicos e as 
Entidades, sem dúvida alguma. Então, nós temos que compor realmente 
essa rede, de forma a atender a população, que é o foco, que é quem vai ser 
prejudicado e essa é a minha grande preocupação.

Eu conheço o trabalho de algumas Entidades, não podemos também 
fechar os olhos e falar “nós vamos atender todas as Entidades que hoje se 
dizem Entidades, estão todas asseguradas como Entidades de Assistência 
Social”, nós sabemos que não. Nisso eu sempre fui muito clara com todos. 
Nós temos sim que evoluir, que adequar as nossas ações em alguns momen-
tos para compor essa rede e é isso que eu tenho visto que as Entidades es-
tão preocupadas em fazer. “Ah, nós temos problemas com a contabilidade.”, 
então, vamos avançar e vamos conseguir melhorar a nossa contabilidade, 
vamos conseguir também entender o que está dentro da contabilidade. Ela 
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está se prestando ao que ela deve ser, que é um espelho da Entidade? Ela 
espelha realmente o que a Entidade está fazendo? Não, então vamos corri-
gir essa falha. Agora nós temos que tomar cuidado, eu tenho ouvido muito 
falar assim: “Essa Entidade não é de assistência porque a maior receita dela 
não vem de assistência”. Será? Será que isso vai dizer o que ela faz? Pelo 
que eu entendo, pelo que eu entendi da legislação toda que eu estudei, a 
Lei 12.101 ela traz uma análise contábil para ver a que área de certificação 
ela vai se dirigir, ela não deixou de ser uma Entidade de Assistência porque 
ela tem Educação e Assistência, ela vai ser certificada por onde a receita for 
maior, mas ela vai ser analisada pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome também. Então vejam, essa analise de receita é para 
identificar a área de atuação preponderante, isso eu digo e os companhei-
ro de Conselho Nacional aqui já ouviram muito isso, nenhuma Entidade é 
proibida, se fosse o caso e a meu ver não é o caso, pois a socioaprendizagem 
é atividade de Assistência Social por tudo que eu tenho estudado (aplausos), 
mas se não fosse atividade de Assistência Social seria uma atividade meio 
para a Entidade conseguir desenvolver as suas ações de Assistência Social e 
sem dúvida alguma é uma Entidade de Assistência Social (aplausos).

Então veja, o que é que nós temos que fazer? É avançar nessa discussão, é 
trazer sim as pessoas que estão aqui, porque às vezes a gente fala “ah, socio-
aprendizagem, estamos inventando um termo novo, vamos criar um termo 
novo”. Será que é um termo novo? Não! o que é a aprendizagem se não é um 
trabalho social, um trabalho de Assistência Social? Porque a socioaprendi-
zagem – aí o Dr. Wagner demonstrou ali e a cada um que foi falando di-
minuía a minha fala, então ela vai ser bem rápida viu Deputado João Dado, 
porque já foi contemplado nas falas anteriores do Dr. Sabo – já foi dito está 
lá na Constituição, está lá na LoAS esta previsão, então nós não podemos 
ignorar isso, está lá no Decreto da certificação, está em todo lugar.

o que nós temos que fazer? Ver os nossos entendimentos e ver o resul-
tado, e isso eu também falo muito para as Entidades, elas sabem disso, onde 
está o resultado da sua ação? E você pergunta, “Eu inseri 400 pessoas no mer-
cado de trabalho.” mas foi só isso que você fez, você só arrumou uma função 
para ele? Será que nós estamos conseguindo demonstrar tudo que fazemos 
em nossos relatórios de atividade, será que estamos conseguindo? E aqui eu 
me solidarizo com a Dra. Alessandra no sentido de que o Ministério tem 
que ver o que está escrito, não é? Ela não pode, ela não tem condições, não 
há condições factíveis para ir visitar cada Entidade, para ir conhecer cada 
Entidade, e aí tem um papel muito importante do Conselho Municipal de 
Assistência, que é quem fiscaliza a Entidade, que é quem vai saber se aquela 
Entidade é de Assistência Social ou não. São os Conselhos que estão lá, são 
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os gestores municipais. A grande maioria das Entidades, que eu tenho visto, 
tem convênio com o gestor municipal. Podemos esquecer isso? Quer prova 
maior do que estar dentro da rede? Agora, eu me solidarizo com ela nesse 
sentido, o Ministério do Desenvolvimento tem que analisar papel, e se eu 
não souber colocar no papel vou ser penalizado sim, porque eu não consegui 
demonstrar o que eu faço. E vou dizer para vocês, tem Entidade que não sabe 
exatamente o que faz. Concorda Dr. Paulo Hadich, que há Entidades que 
ainda não tem o fortalecimento para dizer “olhe eu recebo a criança, eu faço 
todo o trabalho de base com essa criança e depois ainda, quando ela atinge a 
idade, eu faço a inserção dela no mercado de trabalho, para isso eu faço todo 
um trabalho de base lá de baixo com a família.”. Como disse o Miranda, (o 
jovem) chegou sem sapato, chegou sem alimento. Então, eu fiz todo um tra-
balho, será que consigo demonstrar isso tudo? Então, enquanto Entidades, 
é necessário que todos observem isso e comecem a pensar sobre isso, para 
poder, também, dar condições para que o processo seja melhor analisado, 
que as condições do trabalho desenvolvido pela Entidade possam ser ana-
lisadas. E olha, fiscalização tem de toda forma, tem Conselho Municipal de 
Assistência, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Ministério do 
Trabalho, Ministério Público que acompanha. Muitos Ministérios Públicos, 
de vários locais, que eu ouvi que exigiu, e a palavra é essa Deputado, exi-
giu, que a Entidade registrasse o aprendiz nela para ter maior garantia que 
todos os seus direitos estariam assegurados, para afastar definitivamente 
o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, do trabalho do ado-
lescente. Então, aqui é só uma provocação, um registro. Temos, sim, que 
diferenciar trabalho de aprendizagem, acho que já foi exaustivamente falado 
sobre isso. É um contrato de trabalho? É, mas é um contrato de trabalho 
especial, está escrito isso lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, 
no ECA também.

Então gente, nós precisamos sim fortalecer isto no sentido de não per-
mitir que ocorra o que o Miranda já relatou, que é Entidade diminuindo 
sua atuação, Entidades sérias. E aí, sempre registro, existem Entidades que 
precisam se adequar, existem Entidades que precisam mudar seus concei-
tos, mas a grande maioria desenvolve um trabalho sério e necessário, e eu, 
enquanto cidadã me manifesto nesse sentido, para que possamos continuar 
os estudos e fortalecer essas atividades, fortalecer o produto dessas ativida-
des que são os jovens, que é o nosso futuro. obrigado. (Aplausos).
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DEPUTADo João DADo: Agradecemos a participação da nossa 
colega, Auditora Fiscal aposentada, Edna Alegro. Passo a palavra para a 
Dra. Alessandra Lopes Gadioli, Diretora Substituta do Departamento da 
Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social e re-
presentante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.

DRA. ALESSANDRA LoPES: Bom dia a todos, já tá ficando um bom 
dia meio fraco né, passada a hora já está dando fome. Eu quero aqui justi-
ficar a ausência tanto da Ministra Tereza Campelo, quanto da Secretária 
Denise Colin, porque nesse momento houve um conflito de agendas, elas 
estão no Palácio do Planalto em um evento junto com a presidenta Dilma. 
No entanto o Ministério sabe da importância do tema, considerou que seria 
impossível que não viesse alguém representando o Ministério no sentido de 
ouvir e de levar toda a discussão.

Eu quero me apresentar, sou Assistente Social de formação, sou da car-
reira de Analista de políticas públicas do município de Belo Horizonte e 
estou cedida para o Ministério do Desenvolvimento Social. Fiquei no 
Ministério de 2005 a 2008, me ausentei por 2 anos e retornei em 2011, agora 
no departamento da rede privada. o Departamento foi criado, como já foi 
colocado, depois da Lei 12.101, que dividiu a competência dos Ministérios 
de julgar os processos de certificação. Então, eu imagino que a colega Edna 
não passou nesse primeiro ano, porque afinal de contas foi o ano que o 
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Departamento foi criado, até que a equipe fosse montada, até que as coisas 
pudessem ser definidas, que os entendimentos pudessem ser criados, que 
as consultas fossem feitas à nossa Consultoria Jurídica, então é um traba-
lho que precisou de tempo para que fosse realmente estruturado e a gente 
começasse a analisar os processos. E como foi bem dito aqui, infelizmente, 
estamos lidando com um passivo, um passivo que nós herdamos com mais 
de 2.400 processos e foi de uma forma que nós tivemos que ter muito cuida-
do, porque, como vocês sabem, o CNAS à época passou por uma operação 
da Polícia Federal, então muitos desses processos que nós analisamos eles 
tiveram o olhar da Polícia Federal e continuam tendo. Nós somos cons-
tantemente auditados, tanto pelo TCU, quanto pela CGU, nós prestamos 
contas, trimestralmente, ao Conselho Nacional e, anualmente, ao Conselho 
Nacional e à Secretaria da Receita Federal.

É uma pena ficarmos tão presos à questão contábil, como é o Decreto 2536, 
como o Senhor disse nós, não lidamos com papel, muito pelo contrário, a cada 
processo que a gente abre, tiramos “leite de pedra”, como se costuma dizer, 
porque nem sempre, como a Edna disse, a Entidade consegue colocar no papel 
tudo aquilo que ela faz. Principalmente, é uma pena estarmos tão presos a uma 
contabilidade que sabemos que muitas das Entidades não têm condições, elas 
podem até, sim, procurar saber, procurar entender, mas elas dependem da boa 
vontade de um Contador que preste aquele serviço de contabilidade para ela 
de forma voluntária, da forma como for possível ser feito. Reconhecemos tudo 
isso, só que nós estamos presos a essa análise que é extremamente contábil.

Que bom que houve a alteração da lei, e não só a alteração da lei mas 
na forma como a gente está trabalhando. o nível de reconhecimento das 
Entidades de Assistência Social no campo de Assistência Social, com cer-
teza isso vai mudar, porque é essa a proposta do Ministério. o Ministério 
está sim muito preocupado com o que está acontecendo.

Eu vou só situar, aqui para vocês, essa coisa do reconhecimento das 
Entidades, estamos falando como se fossem os níveis de pertencimento das 
Entidades ao Sistema Único de Assistência Social, então nós temos o pri-
meiro nível que é a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. 
Então a Entidade, apresenta um plano, apresenta um relatório e ela recebe 
essa inscrição, que é como se fosse uma autorização para ela funcionar. 
Depois nós temos outro nível de reconhecimento que vai ser o cadastro 
nacional de Entidades. Depois nós temos a certificação que é outro nível de 
reconhecimento, de pertencer ao âmbito da Assistência Social. E por fim o 
vínculo. Nesse cadastro é que conseguimos visualizar, vislumbrar muitos 
desses problemas que temos enfrentado na hora de analisar o processo, 



55

porque para nós agora não vai interessar a contabilidade, vai interessar se 
ela é gratuita. E como vamos saber que a Entidade é gratuita? Pela decla-
ração do gestor! Nós queremos saber se a Entidade, como a Edna colocou, 
está devolvendo para aquelas pessoas que ela atende o para além de sim-
plesmente encaminhar para o mercado de trabalho. Queremos saber den-
tro desse cadastro a qualidade do serviço, os recursos humanos que vão 
estar envolvidos. Por quê? Porque queremos que quem for ser atendido pela 
Entidade, tenha ela a atuação que tiver, queremos saber se está tendo resul-
tado. Nós queremos saber se quem está sendo atendido não está só sendo 
atendido, mas se ele está participando realmente da Entidade, propondo, 
questionando. Então, particularmente, eu acredito que muito da certifica-
ção vai ser melhorada a partir do momento que trouxermos para o cadas-
tro as informações da rede, as informações dessas Entidades de Assistência 
Social. Esse momento que a gente está lidando, que por sinal temos o prazo 
até amanhã para finalizar todos os 2.400 processos, é um acordo que temos 
com o TCU e que nós estamos cumprindo a meta. Estamos trabalhando 
feriado, final de semana e estamos, sim, preocupados com o que aparece 
nos relatórios de atividade. E ainda mais, queremos que, sem sombra de 
dúvidas, as Entidades pertençam mesmo a rede socioassistencial do SUAS, 
porque, como os meninos disseram, é muito bonito ver a plateia cheia de 
jovens, é muito bonito ver a mobilização de todos vocês e é isso que a gente 
quer. E é através dessa manifestação, através de vocês estarem buscando 
de todas as formas para que sejam ouvidos, é dessa forma que vocês serão 
escutados. Então quando os jovens gritaram “o SUAS é nosso!” é realmente, 
é realmente dos jovens. (Aplausos). o SUAS não é só de vocês, o SUAS é 
para vocês. Porque que sentido faz a gente ter um sistema descentralizado, 
que sentido faz qualquer ideia que se tem do SUAS se as pessoas que são o 
público alvo dessa política não estiverem sendo contempladas? Então temos 
um cuidado muito grande, há Entidades aqui que já participaram de audi-
ências conosco lá no MDS, estamos sempre muito abertos para ouvir e essa 
abertura de ouvir é que nos está fazendo enxergar o que de fato nós pre-
cisamos para dentro desse cadastro, o que de fato nós precisamos mudar 
na legislação, quais são as implicações que isso vai ter quando passarmos 
a envolver os gestores, que é outra preocupação nossa. o SUAS não pode 
de forma alguma estar tirando a responsabilidade do gestor local, então 
a gente está, dentro desse cadastro mesmo, procurando ver como é que a 
gente vai aferir que a Entidade está funcionando, como que vamos aferir 
que ela realmente não está cobrando nada do usuário? É pela declaração do 
gestor local. A gente quer envolver o gestor local. Por quê? Porque sabemos 
que a relação que existe entre as Entidades e o Poder local é fundamental. 
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Se não houver essa relação do gestor com a Entidade, se o gestor não co-
nhecer o território dele, onde estão o público de assistência, onde estão as 
Entidades, o que cada Entidade faz, como é que nós vamos desencadear o 
SUAS? A gente precisa da participação dos gestores locais, a gente precisa 
do Conselho Municipal de Assistência Social e dos demais Conselhos de 
uma forma articulada. Então, o que eu posso dizer a vocês é que temos, 
sim, uma sensibilidade muito grande na hora em que estamos olhando para 
aquele processo, nós conseguimos enxergar aquela criança, aquele idoso, 
aquele jovem, aquela população em situação de rua. Até porque são técni-
cos que estão analisando ali, e muitas vezes são técnicos que têm experiên-
cia, são técnicos que, assim como eu, já amassaram muito barro na ponta, 
que sabem o que é estar lá na ponta. Só que infelizmente estamos atrelado 
a uma legislação arcaica para esse passivo.

Nós tentamos nesse meio tempo, em que demoramos um pouco mais 
a julgar os processos, construir alguns entendimentos, claro que com 
o aval da nossa Consultoria Jurídica, de que, por exemplo, a parte da 
documentação contábil nós sabemos das dificuldades que as Entidades 
tem, como eu já coloquei, de ter uma pessoa que faça a prestação de 
contas, então às vezes a contabilidade ela vem de forma equivocada, ela 
vem com erros, mas nós vamos indeferir por causa disso? Não! (Protestos 
do público). Não, não é o que está acontecendo, veja bem, por exemplo, 
se a Entidade apresenta uma DoAR, uma DMPL, que não está de acordo, 
nós não estamos indeferindo. Nós indeferimos quando ela não apresenta 
o documento, porque nós não podemos ir contra o que está na legislação. 
Então o que nos prende muitas vezes quando indeferimos por conta da 
contabilidade é porque a Entidade não apresentou uma demonstração de 
resultado-exercício de forma analítica, extremamente consolidada, mas 
ainda assim recorremos a outros documentos contábeis que ela entregou 
para verificar se em uma dessas explicativas a Entidade conseguiu colocar 
o que ela gastou com gratuidade. E nós estamos presos também ao 
entendimento que a própria Receita Federal tem de não entrarem alguns 
gastos na contabilidade, na hora de fazer o cálculo da gratuidade. É uma, 
eu vou dizer a palavra mesmo, é uma injustiça. Entendeu? Porque como 
uma Entidade que desenvolve programa com jovens, com crianças, que 
desenvolve inclusive projetos governamentais, como que ela não vai ter 
pessoal pra atender essas pessoas? Então, por que é que não pode entrar 
na contabilidade o pagamento de pessoal? E é isso que aconteceu na 
maioria dos processos. Nós não podemos contabilizar o gasto com pessoal 
porque nos é impedido. (comentários do público). Exatamente, não se faz! 
Não se faz nem sem Assistente Social, nem sem Psicólogo, mas a questão 
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infelizmente é o que eu estou dizendo, nós amanhã estamos encerrando 
essa prisão que a gente tem com essa contabilidade. E eu quero tranqüilizar 
aqui também que os processos eles têm a fase do recurso e que no momento 
do recurso há a possibilidade da reconsideração da Secretária Nacional. 
(questionamentos do público). Não, enquanto isso, as Entidades que foram 
tempestivas e tiveram o cuidado de protocolar tempestivamente, ainda na 
época do CNAS, elas estão cobertas. outra preocupação que nós tivemos 
com relação ao protocolo, nós conseguimos literalmente salvar inúmeras 
Entidades da tempestividade. Por quê? Antigamente havia uma resolução 
do CNAS que dizia, se a Entidade entra com o protocolo, mas ela não está 
com todos os documentos que eram precisos para dar entrada ao processo, 
ela era notificada e ela tinha um prazo de 10 dias para apresentar o restante 
da documentação, senão aquela data inicial não valia. Nós conseguimos 
junto com a Consultoria Jurídica quebrar essa regra, porque o que vale é o 
momento em que a Entidade entrou com aquele requerimento, e com isso 
foram centenas casos onde conseguimos reverter a tempestividade, ou seja, 
ainda que esteja em fase de recurso, que foram indeferidas sejam lá quais 
forem os motivos, independente de ser só contabilidade, elas ainda estão 
cobertas porque a gente conseguiu reverter isso.

Então assim, o que eu quero dizer é que o Ministério ele está sim preocu-
pado com as Entidades, o SUAS não existe sem a rede privada. Isso é claro, 
isso eu falo com a maior tranquilidade, porque se assim não fosse, a própria 
definição não estaria na norma operacional básica de Assistência Social, 
o conceito de Rede não estaria dentro da Política Nacional de Assistência 
Social, onde é dito que a rede privada é coparceira na execução dos progra-
mas, dos projetos. Então, não tenham dúvidas, esse Movimento ele é, sim, 
importante para que a gente possa, na medida do possível, e tendo novos 
entendimentos, levar quiçá a uma mudança de legislação. Porque é assim 
que a gente constrói, fazendo barulho mesmo, é reivindicando. Exatamente, 
o que eu disse, as Entidades elas ainda têm a fase do recurso e na fase recur-
sal há a possibilidade de reconsideração por parte da Secretária Nacional. E 
eu digo que no dia a dia, gente eu falo isso aqui de coração aberto mesmo, 
no dia a dia é uma luta, cada processo que a gente pega, olha e fala: “Eu não 
acredito que eu vou ter que cumprir a legislação!”, porque muitas vezes so-
mos, sim, obrigados a indeferir e não é fácil, gente, indeferir, não é fácil, não 
é fácil, não é! Ainda mais para nós que temos toda a militância, todo o pro-
cesso de luta, o processo de tentar progredir dentro da Assistência Social, 
dentro da política, com toda a história que nós tivemos na Assistência 
Social. A gente não quer, de forma alguma, deixar alguém de fora.
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A ideia do cadastro, que eu volto a falar do cadastro, por quê? Porque 
realmente ele é a fase em que vamos conseguir ter essa transição para as 
Entidades se adequarem. É nesse momento que vamos conseguir fazer com 
que essas Entidades passem de fato a pertencer à Rede, passem de fato a fa-
zer parte do SUAS, inclusive com a responsabilização do gestor local e dos 
Conselhos locais. Então não queremos, de forma alguma, expulsar ninguém 
do sistema. Nós queremos sim a aproximação das Entidades privadas, que-
remos sim que elas se readéquem na medida em que for possível. Sabemos 
que isso não vai acontecer da noite para o dia, de forma alguma, a gente sabe 
que tem aí uma transição, foi dito aqui a palavra transição. Eu posso citar o 
exemplo das Comunidades Terapêuticas, eu posso citar o exemplo das Casas 
de Apoio, nós estamos sim nesse processo passivo fazendo uma transição, 
porque também essas duas temáticas estão na agenda do MDS junto com os 
outros Ministérios. Então, não pensem que o MDS não compreende a causa 
de vocês e que o MDS está simplesmente fechando os olhos e simplesmente 
cumprindo com um protocolo, de forma alguma. o que fazemos no dia-a-dia 
é tentar cada vez mais fazer com que essas Entidade permaneçam dentro do 
SUAS, é isso nós temos procurado todos os dias. Infelizmente, a gente está 
amarrado a uma legislação. Mas agora, essa transição para o novo, para os 
posteriores à lei, ela pode acontecer, por que não?

Eu lamento não poder trazer a solução dos problemas, mas eu fico muito 
feliz de tudo que eu ouvi aqui, fico feliz mesmo de tudo que eu ouvi aqui, 
porque cada coisa que foi dita, cada ponto que foi colocado, cada argumen-
to que foi apresentado, ele será sim levado à Ministra Tereza, à Secretária 
Denise. E como o Deputado João Dado já me adiantou, é feita uma Ata, um 
compilado de tudo o que foi feito aqui e esse compilado ele vai sim chegar 
à Ministra Tereza e à Secretária Denise. Eu lamento não poder trazer ne-
nhuma resposta que possa amenizar o coração de todos vocês e o nosso 
também, e o meu também como técnica, o meu como Assistente Social, 
mas vocês podem ter a certeza de que nós já estamos buscando. Depois 
dessa audiência com o Deputado João Dado, Deputado Paulo Teixeira, 
Deputado Raimundo, depois que houve essa audiência o movimento come-
çou a acontecer, então nós já começamos, já existe um Movimento entre 
os Ministérios, já existe um Movimento entre Ministério e Casa Civil. E 
nós achamos que esse momento aqui era importante para que, realmente, 
eu pudesse ouvir tudo que foi colocado e levar, e colocar à mesa para que 
continuem sendo feitas as audiências as negociações e sem sobra de dúvidas 
a transição, a gente sabe que ela vai acontecer e ela está prevista.

Agora, é lamentável pensarmos na certificação como uma burocracia, 
como um cumprimento burocrático, que nós tivemos que fazer diante des-
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ses processos. É uma pena. Uma coisa é preciso ficar claro também, precisa-
mos ir além da certificação e isso eu acho que a Leila como Vice-Presidente 
do Conselho Nacional coaduna com o que eu vou dizer, a gente precisa ir 
para além da certificação, no sentido de que a Assistência Social ela não se 
resolve somente na caixinha da certificação. (manifestação do público). É a 
vida da Entidade, mas nós precisamos ampliar isso, nós não podemos ficar 
presos só a certificação, nós precisamos pensar para além. Por quê? Porque 
não vamos ficar recebendo só a isenção como uma garantia de sobrevivên-
cia da Entidade, mas e o cofinanciamento? onde estão as outras coisas que 
trazem vida para a Entidade, que trazem a manutenção da Entidade? (ma-
nifestação do público). Ela não é, nós não estamos deixando de reconhecer 
as Entidade no SUAS gente, volto a dizer isso, é claro, vou levar que é este o 
sentimento que as Entidades estão tendo, vocês não tenham dúvida de que 
será dito dessa maneira, entendeu? Porque é essa a sensação, se do lado de 
cá a gente não está enxergando dessa forma, precisa ficar claro que é desse 
jeito que vocês estão enxergando. E aí sim, (o público entoa “SUAS é nosso”) 
é, com certeza, com certeza. De vocês e para vocês, com certeza. Então eu 
quero dizer para vocês, então vou encerrar minha fala, hoje mais do que 
nunca eu vim aqui realmente com os ouvidos realmente bem abertos, bem 
abertos mesmo para ouvir o que vocês têm a dizer, sem medo, sem receio 
de levar as críticas, de forma alguma, a gente só aprende, a gente só cresce, a 
gente só muda, quando vêm as críticas e as críticas com argumentos, como 
aqui foram colocados, é assim que a gente cresce, é assim que acontecem as 
mudanças. Apesar de ser difícil cada processo que a gente indefere por con-
ta dessa lógica arcaica, eu quero dizer para vocês que eu saio daqui muito 
feliz com todas as críticas que o MDS recebeu, porque eu acho que é assim 
que a gente vai conseguir mudar a forma de como as coisas vão se proces-
sar daqui pra frente no âmbito da Assistência Social e principalmente no 
que diz respeito a socioaprendizagem, tá? (Aplausos). E para finalizar eu 
quero agradecer a presença de todos, principalmente a presença dos jovens, 
essa participação que vocês tiveram aqui hoje, essa presença, isso tem que 
refletir lá na Entidade também, é isso que a gente quer, que vocês também 
participem dentro de cada Entidade, do planejamento, das melhorias que 
podem acontecer, essa participação ela tem que acontecer lá embaixo, lá no 
local, onde vocês estão trabalhando, junto aos Conselhos, junto aos gesto-
res locais, isso é muito, muito importante e vocês jovens estão de parabéns 
porque é muito bonita, é muito válida a participação de vocês, muito válida 
a intenção de vocês e a gente quer que essa participação se faça também 
no local, tá bom? Vou levar todas as sugestões, todas as críticas, principal-
mente as críticas entraram bem aqui nos meus ouvidos e com certeza vão 
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ser externadas inclusive com as emoções que aqui foram transmitidas. ok? 
Muito obrigada. (Aplausos).

Foto: Lúcio Bernardo Jr. – SEFOT/SECOM

DEPUTADo João DADo: Muito bem! Eu sei da expectativa de todos. 
A gente agradece muito a participação da senhora Alessandra Lopes Gadioli, 
a nossa Diretora Substituta do Departamento da Rede Socioassistencial do 
Sistema Único de Assistência Social. Eu gostaria de fazer uma sintetização 
pra que nós pudéssemos – eu sei que todos gostariam de falar, mas nós 
vamos precisar sintetizar os trabalhos. Gostaria de comentar e solicitar, 
senhora Alessandra, que levasse à Ministra Tereza Campelo o seguinte re-
cado: este Parlamento não vai permitir que as Entidades sejam extintas! 
(aplausos efusivos) Como representantes, do Parlamento brasileiro – nós 
temos uma Comissão suprapartidária – nós vamos solicitar uma audiência 
com a Presidente Dilma! É preciso emitir uma medida provisória imedia-
ta, suspendendo... (aplausos efusivos). suspendendo a não certificação das 
Entidades! Por que isso? Porque cria uma insegurança jurídica para essas 
Entidades, que estão, Dra. Alessandra, evitando até de promover suas ações, 
porque não sabem o que será no futuro. Então, o momento de transição tem 
de estar abrigado com a segurança jurídica de uma legislação que confira a 
permanência de todos os benefícios fiscais, ora praticados em relação à es-
sas Entidades, até que caso sejam efetivamente desqualificadas pela prática 
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indevida, pela prática contrária à Assistência Social, aí sim nós tenhamos a 
sua exclusão do sistema.

Então, é preciso, Dra. Alessandra, levar à Ministra Tereza Campelo uma 
determinação de cada um dos Parlamentares que tomaram ciência desta 
questão, participam de uma Frente Parlamentar muito ampla – são mais 
de 200 Parlamentares na Câmara dos Deputados – que possuem conheci-
mento técnico, que estão alicerçados com conhecimento técnico de pessoas 
como a Dra. Edna, que trabalhou anos em certificação, como o Dr. Wagner, 
acompanhados e assessorados pelo Ministério Público, ao qual incumbe a 
defesa dos interesses coletivos difusos, como pode ser um caso como esse. 
Então, é importante que o tempo não subtraia o direito dessas Entidades, 
desses jovens de terem a socioaprendizagem. o tempo não pode correr con-
tra nós! E por que estou dizendo isso, Dra. Alessandra? Nós estivemos com a 
Ministra, e senhora disse e fiquei muito feliz em saber, que aquela audiência, 
que foi difícil – eu diria que em minha vida Parlamentar aquela tenha sido 
a audiência mais difícil, de um certo embate de ideias –, mas que ela tenha 
produzido como resultado uma reanálise da matéria. Só que se nós ficarmos 
reanalisando a matéria por longo período de tempo, de nada adiantará o 
resultado final, porque as Entidades já estarão desestimuladas, desestrutu-
radas, desanimadas no exercício daquilo que vêm fazendo de maneira valo-
rosa, solidária, de Assistência Social nas últimas décadas.

A minha Entidade, Dra. Alessandra – eu sou de Votuporanga, uma pe-
quena cidade no Estado de São Paulo. Eu vou dar um minutinho pra Camila 
falar. Ela é uma socioaprendiz que na infância talvez não tivesse futuro. 
Então, penso que nós temos de tratar de uma legislação imediata que sus-
penda os efeitos das não certificações, para que nós possamos, em um tem-
po adequado; e acredito que nós precisamos, Dra. Alessandra, concretizar 
aquilo que, junto à Ministra Tereza Campelo, foi um compromisso entre 
partes, Executivo e Legislativo, sentarmos em Câmara Técnica para ana-
lisar conjuntamente a matéria. Nos preocupa, se vier para esta Casa, uma 
normativa nova, uma novação dentro da área, sem que haja um debate téc-
nico com o Parlamento, porque senão ficará uma área do Estado tomando 
uma decisão, a outra área do Estado, o Poder Legislativo, que pode reverter 
processo, e aí falta às vezes aquela experiência “não, essa norma não pode 
ser assim, porque essa experiência é do Executivo”. ou seja, nós precisa-
mos criar o ambiente conjunto do Executivo e do Legislativo, (assessora-
do o Legislativo, porque é representante dessas Entidades) assessorado por 
representantes dessas Entidades e, juntos, construirmos aquilo que é do 
interesse, eu tenho certeza, da senhora. Pude observar com clareza isso, 
o seu ânimo é no sentido de proteger a Assistência Social, mas disse em 
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diversas oportunidades “a lei tributária, eventualmente, sequestra a nossa 
vontade” – vamos mudar a lei tributárias! “Não, mas a Portaria diz assim” – 
vamos mudar a Portaria! o que não se pode é acabar a assistência ao jovem 
aprendiz. Isso é que não pode! (Aplausos)

E aí, eu quero – a Dra. Alessandra também vai falar – mas eu quero abrir 
rapidamente, eu peço a vocês, eu sei que todos querem falar, mas talvez não 
poderão todos falar. Eu vou passar a palavra à Deputada Érica Kokay, nossa 
Parlamentar, uma defensora também da Assistência Social aqui no nosso 
país e aqui no Distrito Federal, e que como membro desse grupo de defesa 
dessas Entidades do SUAS, da socioaprendizagem, tem tido um papel fun-
damental. Após a Deputada Érica falar, abrirei a palavra por um tempo cur-
to, compreendam, para alguns representantes que nos pediram para falar, 
há algumas pessoas, e eu peço que essas pessoas também compreendam, 
temos que circunscrever esse momento de audiência pública a um período 
razoável. Deputada Érica Kokay com a palavra.

CoRo: Certificação já (várias vezes)! SUAS é nosso!
DEPUTADA ÉRICA KoKAY: Primeiro, desejar uma boa tarde para 

cada uma e cada um de vocês e dizer que venho aqui porque esta Audiência 
Pública também tem a participação da Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa, porque encaramos que a socioaprendizagem é uma questão de 
direitos da pessoa humana (aplausos)! Portanto, estamos aqui participando 
dessa Audiência Pública neste entendimento. Estamos aqui para dizer que 
o Brasil evoluiu muito do ponto de vista de sua concepção de Assistência 
Social. Quando a Assistência Social se iniciou, neste país, era uma lógica de 
que você daria para quem não tem aquilo que lhe sobrasse. A Assistência 
Social foi reconceituada neste país, reconceituada para dizer que era um es-
paço de realização de direitos, direitos! Portanto, a Assistência Social como 
garantidora de direitos, de resgate da pessoa humana, porque vivemos em 
um país que tem muita dificuldade de fazer os lutos, inclusive o luto do 
colonialismo, da escravidão e o luto da própria ditadura. Assistência Social 
é fazer o luto, o luto de períodos traumáticos da nossa história, para que 
nós possamos ter um país com igualdade de oportunidades. Igualdade de 
oportunidades, isso é resgatar direitos, isso é possibilitar que o ser huma-
no, que veio à Terra como gente, possa viver como gente. Nós não somos 
coisa, nós não somos gado, nós somos pessoas, e é por isso que a socioa-
prendizagem é pauta da Assistência Social (aplausos)! Não é apenas porque 
está assegurado na Constituição, é porque, de fato, significa muitas vezes 
pegar fiapos de vida, para a partir desses fiapos tecer um amanhã e um hoje 
diferentes do que vemos todos os dias. Portanto, não tem como entender 
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que o Ministério do Desenvolvimento Social, que cria e gere o SUAS, que 
é um grande progresso para esse país, se negue a certificar as Entidades de 
socioaprendizagem, porque socioaprendizagem é Assistência Social (aplau-
sos). É Assistência Social na concepção de assegurar o diálogo com outras 
políticas públicas, porque a socioaprendizagem assegura o diálogo com a 
educação, porque a socioaprendizagem assegura o diálogo com a família 
e resgata vínculos, vínculos que muitas vezes estão precarizados, porque 
a socioaprendizagem dá autonomia e resgata a autoestima, e ao resgatar a 
autoestima possibilita que nós possamos mergulhar nessa condição huma-
na que só se reconhece quando nós nos reconhecemos enquanto sujeitos. 
Por isso, entrar no mercado de trabalho, se capacitar para isso, significa 
adquirir a autonomia e poder resgatar uma autoestima que muitas vezes foi 
ferida pelas histórias de Casas-grandes e senzalas. Por isso, nesse exato mo-
mento, nós não podemos permitir, não num país que tem uma Presidenta 
da República que agora lança novas medidas do Brasil Carinhoso e que diz 
que seu compromisso maior é tirar o Brasil da fome, e eu digo, o ser huma-
no tem muitas fomes, não tem só fome de pão, tem fome de amor, fome de 
justiça (aplausos), fome de paz. Nós temos inúmeras fomes que precisam 
ser saciadas. Neste país, onde nós estamos deixando a fome de pão pra trás, 
neste país que temos uma Presidenta que tem compromisso com nossos 
meninos e meninas, nós não podemos permitir que as Entidades que fazem 
a socioaprendizagem estejam na insegurança e no limbo ou com risco de 
não terem mais a capacidade de sobreviver, porque sem certificação não 
tem isenção. Então você dorme sem dívidas e acorda com uma dívida de 
milhões, que você não pode honrar nas condições que estão dadas nesse 
momento. Mas não é só isso.

Há uma insegurança que faz com que os parceiros não possam estar 
contratando e conveniando ou estar utilizando os serviços das Entidades. 
Portanto, e não certificar – e nós estivemos no Ministério do Trabalho, 
fazendo uma discussão com o Ministro, e ele dizia “nós estamos em um 
processo de discussão para ver quais são as condições de certificar, tal-
vez através do Trabalho, talvez através da Educação”. E eu digo, quem tem 
fome, tem pressa, Deputado João Dado! E quem tem fome de justiça e de 
igualdade, tem muita pressa (aplausos)! Por isso, penso eu, está correta a 
síntese e concepção feita pelo Presidente da Frente. Estar correta significa 
voltar imediatamente a certificação para o Ministério do Desenvolvimento 
Social, imediatamente, para que aí nós possamos inaugurar um período 
de transição, porque diferentemente do que foi dito, não houve transição 
(aplausos). E que nós possamos fazer uma discussão, porque nós queremos 
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ter o direito de argumentar que a certificação não poderia nunca ter saído 
da Assistência Social, porque aprendizagem é Assistência Social.

Nós queremos aqui discutir qual é o papel do SUAS e qual é o papel do 
MDS no que prevê a Constituição, que é a integração no mercado de traba-
lho. É o papel, como disse nosso companheiro, de envelope, onde você pega 
a demanda e encaminha a demanda, ou é o papel de a partir daí criar as 
condições para integração e criar as condições para a busca da autonomia 
e do protagonismo fundamentais para a condição humana. Por isso, eu vou 
encerrar dizendo: nós precisamos de vocês! “Nós”, que eu estou falando, 
é esse país que foi excluído, esse país que foi tão vitimado. Nós precisa-
mos das Entidades que fazem socioaprendizagem. Nós precisamos ver nos 
nossos meninos e meninas o exercício da condição de serem criança ou 
de serem adolescentes e jovens. Nós precisamos oportunizar o direito dos 
nossos jovens serem jovens com perspectiva de serem incluídos de forma 
definitiva na nossa sociedade. Por isso, nós não podemos permitir que as 
Entidades corram o risco de não existir e precisamos da volta imediata da 
certificação para que possamos fazer uma discussão. E aí queremos dis-
cutir, discutir com o Executivo, discutir com todas as políticas sobre a ne-
cessidade de termos a Assistência Social assumindo definitivamente, sem 
risco para nossos meninos e meninas, a socioaprendizagem. Por isso, tem 
razão o nosso Presidente nesta perspectiva, porque dá pra discutir e come-
çar uma discussão – e eu louvo a participação do MDS, que diz que “esta-
mos aqui para escutar”, e eu acho isso muito importante – mas não dá pra 
abrir um processo de diálogo com esse nível de angustia e as Entidades sem 
certificação, porque é um diálogo que vai estar contaminado com o fan-
tasma da não sobrevivência e de um futuro sem clareza. Por isso, é preciso 
dialogar, não tenho nenhuma dúvida, e o Parlamento está disposto a fazer 
esse diálogo com o Poder Executivo. Mas nós só podemos dialogar com as 
Entidades, com segurança, e particularmente com nossos meninos e meni-
nas sendo incluídos, passando por um processo de aprendizado e vendo um 
futuro mais nítido e mais claro pela frente. Por isso eu diria, vamos dialo-
gar, mas vamos dialogar com o retorno da certificação pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social, com prazo para que possamos fazer todas as dis-
cussões necessárias e a partir daí entender e ver qual é a síntese que se cons-
trói a partir daí. Porque o diálogo neste nível de insegurança, diálogo com 
as Entidades devedoras, diálogo com as Entidades sem conveniar, diálogo 
com as Entidades sem poder buscar copatrocínio, inclusive, porque não tem 
segurança da sua própria existência, não é diálogo. É o diálogo impedindo 
um polo de exercer sua plena autonomia e sua capacidade argumentativa. 
Portanto, se o Ministério quer dialogar, e nós também queremos dialogar, 
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vamos começar o diálogo retomando a certificação com prazo para que nós 
possamos construir todos os entendimentos e as sínteses possíveis. Esta é a 
posição da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que nós possamos 
externá-la através de ofício, para que não haja dúvida de que todos enten-
demos a importância das Entidades, a importância dos nossos meninos es-
tarem sendo incluídos em uma política que não se basta, porque nenhuma 
política se basta. As políticas dever dialogar com outras políticas, porque os 
direitos são indivisíveis e inter-relacionados. As políticas públicas que asse-
guram direitos também são indivisíveis e inter-relacionadas. Isso não quer 
dizer que uma política de assistência não encare a sua função de integração 
dos meninos e meninas no mercado de trabalho, de um processo de apren-
dizagem fundamental para que você possa construir uma nova realidade. 
E eu encerro, se me permite Deputado João Dado, lembrando Guimarães 
Rosa quando diz que o correr da vida, esse, embrulha tudo, que a vida é 
mais ou menos assim, ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora 
inquieta e desassossega, ora quieta, mas diz, Guimarães Rosa, que o que a 
vida exige de nós é coragem. E coragem vocês têm e coragem nossos me-
ninos e meninas tem, para fazer uma ressignificação da decisão do MDS e 
construir uma realidade diferente. Parabéns! (Aplausos efusivos)

DEPUTADo João DADo: Peço um minuto de atenção. Conforme 
combinado, eu tenho quatro pessoas inscritas, apenas quatro. Eu preciso, 
lamentavelmente, controlar o tempo. Então eu já vou pedir pra senhora 
Leila Pizzato, Vice-Presidente do CNAS, transpira Assistência Social. Com 
a palavra, a senhora.

Dra. LEILA PIZZATo: Bom dia a todos e todas! Em que pese eu esteja 
na vice-presidência do CNAS, eu estou aqui hoje como Associação Antônio 
Vieira, como Entidade e não como CNAS. Acho importante pontuar isso, 
porque eu não estou aqui, em minha fala, representando ou expressando a 
opinião do CNAS. Eu quero parabenizar essa Mesa, Deputado João Dado, 
e a possibilidade deste espaço público de discussão, em que pese uma lacu-
na importante da Assistência Social em relação à socioaprendizagem. Eu 
penso que isso tenha que se resolver de fato. É a primeira vez que eu vejo 
a Assistência Social poder estar discutindo, com a amplitude que se está 
discutindo, tantos pontos importantes. Mesmo durante todo o processo da 
certificação, da Lei 12.101, os únicos Ministérios que nos chamaram para 
conversar foram o da Saúde e da Educação. o MDS nunca nos chamou pra 
conversar e nós nos ressentimos disso, por coisas que estão na (lei) 12.101 
que não correspondem e nós não conseguimos trabalhar com a dignidade 
que esperávamos, embora defendamos que existia a necessidade dessa le-
gislação. Ela melhora, mas não resolve ainda.
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Eu quero só fazer um pedido, uma proposta, se a plenária concordar, de 
que a nossa querida Alessandra levasse em seus apontamentos, que serão 
pauta de reunião com a Ministra e com a Secretária Nacional, dois pontos 
importantes que estão dentro da (lei) 12.101 e que tu apontaste aqui e que 
nós não podemos ficar fora dessa discussão, que é em relação ao cadastro 
de Entidades – eu penso que nós temos de conhecer que cadastro é esse, 
porque ele deve expressar aquilo que já existe hoje, porque a rede já existe, 
nós já estamos trabalhando em rede, nós já estamos articulados em nos-
sos municípios e esse cadastro deve apontar aquilo que já existe, e eu acho 
que a gente tem de participar de uma oficina para conhecer esse cadastro. 
Eu acho que não dá mais para receber coisas prontas sem o diálogo e a 
participação nesse processo (aplausos). o outro ponto que eu gostaria de 
colocar é em relação ao vínculo SUAS. Nós também queremos discutir que 
vínculo é esse. Se esse vínculo será dado apenas para as Entidades conve-
niadas ou será estendido para todos que participam da rede, independen-
te de atuarem em mais de uma política pública e não exclusivamente na 
Assistência Social. Nós queremos entender qual é a concepção de vínculo 
que vai ser trabalhado e queremos participar dessa discussão, até porque 
nós também sabemos que o cobertor é curto e muitas Entidades trabalham 
por suas expensas próprias, com seus recursos próprios, e nesse tamanho 
de Assistência Social o cofinanciamento também não vai dar conta. Nós 
temos de reconhecer todas as possibilidades de adensamento dessa política. 
Por fim, dizer que eu me ressinto – e tudo que eu falo aqui eu falo com mui-
ta tranquilidade, porque eu falo dentro do CNAS também – que hoje ainda 
enxergo a tipificação dos serviços, que ele foi olhado por conta do tamanho 
estatal, porque a primazia do Estado está na área do atendimento, serviços, 
programas e benefícios, ainda está com uma leitura muito reduzida da di-
mensão da necessidade de proteção social do público da Assistência Social 
nesse país. E nós temos de ampliar esse debate, reolhar essa tipificação e 
adensar a gratificação, não só o que já está em resolução e que o CNAS tem 
de dar conta, como também adensar a socioaprendizagem (aplausos). Eu 
agradeço a oportunidade!

DEPUTADo João DADo: Quero passar a palavra para a Camila, do 
Centro Social de Votuporanga.

Dra. CAMILA: Bom dia a todos! Estou muito feliz por estar aqui hoje 
com vocês! Muito feliz, Deputado, Deputado da nossa terra, Votuporanga! 
Votuporanga se manifesta aí (aplausos)! Um Deputado muito carinhoso, 
participativo! Muito feliz porque todos estão aqui hoje, adolescentes, equipe 
técnica, Entidades, Parlamentares, o MDS representado. Mas eu fico mais 
feliz ainda, porque é a primeira vez que eu acho que o MDS está nos ouvin-
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do, realmente, com aquela vontade de tentar mudar alguma coisa. Quero 
dizer que eu fui aprendiz, algum tempo atrás, e eu fui acolhida por uma 
Entidade, que na época não se profissionalizou ainda, mas o resultado posi-
tivo disso foi eu e vários outros da minha geração, que estão hoje em vários 
cargos, cargos bons, fui acolhida por uma Entidade dessas, e vários outros 
que estão aqui hoje. Isso é resultado positivo, isso é tirar o adolescente da 
vulnerabilidade. o que nós queremos passar para vocês hoje é que – tam-
bém sou Conselheira municipal, sou Presidente do Conselho de Assistência 
– o nosso município, na época, inscreveu nossa Entidade, entendendo que o 
nosso serviço é integração ao mundo de trabalho e que os nossos gestores, 
que estão lá, entendem e sabem da importância do nosso trabalho. Isso é 
fundamental. Eu acho que se todo Conselho e todo Gestor entendesse isso, 
já seria meio caminho andado, mas não precisa de mais nada, a voz de vo-
cês é a voz do povo. Não tem mais o que falar. Eu fico tão emocionada de 
saber que isso aqui está acontecendo hoje e que isso é uma realidade, e que 
não podemos mais ficar quietos diante de tudo isso que está acontecendo. 
Falou-se muito, e, Alessandra, eu queria só falar uma fala rapidinha. Nós 
estivemos, certa vez, com a Diretora, que era Carolina stUCHi, e não foi 
essa fala que você nos disse. o Governo tem que afunilar sua fala e saber re-
almente o que ele quer. Alinhar a fala, porque não foi essa. Eu falo isso por 
experiência, porque estive conversando com ela do nosso certificado, da 
nossa Entidade, e não foi essa fala. Então, precisa-se alinhar a fala, porque 
isso daqui depende da fala do Governo, todos nós dependemos da fala do 
Governo. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por todos, nós 
estamos aqui e vamos continuar na luta! Vamos, se Deus quiser, certifica-
dos, e vamos aí trabalhar pelo nosso futuro, que é o jovem. Muito obrigada, 
e bom dia a todos!

DEPUTADo João DADo: Passo a palavra para o senhor Diego 
Alberto, obras Sociais Irmão áureo. Senhor Diego, o senhor tem a palavra. 
Ah! É um jovem senhor Diego!

DR. DIEGo ALBERTo: Bom dia a todos, bom dia! Aos representantes 
das Entidades, dos Deputados, do Ministério. A minha fala vai ser breve, 
mas é uma fala que está sendo voltada – eu sou representante de Entidade e 
estou diretamente ligado aos nossos jovens, sou lá de Goiânia, da oSCEIA, 
e fui jovem aprendiz há pouco tempo, na verdade. Estou vendo essa dis-
cussão acerca de Assistência Social, se é ou se não é socioaprendizagem. 
Eu devo lhes falar que graças à aprendizagem eu tive acesso aos direitos 
que são meus. Se não fosse a socioaprendizagem, não teria acesso a ensi-
no médio, porque eu não tinha condição de estudar na época, não teria 
acesso à universidade, e a continuação da universidade nos programas de 
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pós-graduação das universidades, e hoje trabalho na Entidade que me aten-
deu desde os nove anos de idade. o programa de aprendizagem foi um dos 
programas que essa Entidade me ofereceu e hoje eu tenho o orgulho, a ale-
gria de trabalhar com os jovens que estão aqui, junto a eles na coordenação 
pedagógica e gostaria de ressaltar, relembrar que é necessário pensarmos 
mais nos jovens. Penso como Instituição também, como representante, 
mas os maiores beneficiados do programa e os que vão sair mais lesados 
são os jovens. Negar a socioaprendizagem a esses meninos que estou ven-
do, que vieram aqui, não é só negar uma perspectiva de futuro, é negar o 
presente pra eles. o que nós estamos fazendo por esses jovens? Adianta 
fazer um “País de Todos”, no slogan, e não dar esse país para todos? o que 
nós estamos fazendo? Eu, como estudante de filosofia, questiono muito as 
leis, por conta disso, e hoje eu tenho na prática, que estou vendo discursos e 
discursos, mas vamos pensar mais nos jovens. o que nós estamos deixando 
para eles? o que nós estamos oferecendo para esses jovens? Vamos mais 
uma vez negar aos jovens o acesso que está nas leis? Então, é importante.

Eu sou fruto da Instituição. Eu não fui formado um assistente de 
Departamento de Pessoal na socioaprendizagem. Eu fui formado um cida-
dão, um homem (aplausos). E foi justamente nessa Instituição que eu desco-
bri o que eu queria fazer no futuro, não só enquanto pessoa, mas enquanto 
profissional. Lá eu descobri toda a minha aptidão e a venho desenvolvendo 
junto à Instituição. Então, eu peço a todos os representantes das oNGs, das 
Instituições que estão aqui, do Poder Executivo, Legislativo, vamos olhar 
por esses jovens. Está na hora de realmente fazermos um país para todos. 
Eu acho que nós, enquanto sociedade civil, estamos fazendo, mas está fal-
tando a outra parte da ação, que deve ser conjunta. E eu falo por cada um 
desses jovens que estão aqui, da oSCEIA, das outras Instituições, e eu espe-
ro que nós sejamos atendidos nessa manifestação e nessa necessidade, que 
não foi só uma necessidade minha. Eu tenho certeza que tem muitos jovens 
que estão aqui, que se não estivessem nesse programa hoje, talvez estariam 
na marginalidade ou em situações muito piores do que nós podemos ima-
ginar. Um bom dia a todos e obrigado pela palavra (aplausos)!

DEPUTADo João DADo: Muito obrigado. Muito bem, após esses 
dois testemunhos, desses jovens aprendizes, eu quero passar a palavra para 
a Dra. Rozangela Teixeira da Febraeda. Também 3 minutos, Dra. Rozangela.

DRA. RoZANGELA TEIXEIRA: Boa tarde a todos! Esse é um dia muito 
especial para todas as Entidades, para todos esses jovens, adolescentes que 
estão aqui, que têm direitos humanos, direitos sociais, direitos socioassis-
tenciais garantidos e implementados por essas Entidades que são Entidades 
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de atendimento, defesa e garantia de direitos na área de Assistência Social 
sim. Eu gostaria de ser bastante breve porque os nossos colegas aqui que fa-
laram já expuseram todos os nossos sentimentos, inclusive fundamentação 
jurídica como bem fez o Dr. Wagner. Gostaria de pedir a Alessandra, em 
especial, que não usasse mais em seus pareceres técnicos a fundamentação 
de que a aprendizagem é apenas política de trabalho, porque é isso que eu 
tenho lido nos seus pareceres, e citando um parecer da CoNJUR do MDS, 
o Parecer 136 que diz que a aprendizagem ou socioaprendizagem é uma 
política de trabalho, por favor, que a gente não se depare mais com esse tipo 
de parecer, especialmente, que todos os pareceres da CoNJUR – MDS se-
jam publicados no site da AGU e do MDS, porque enquanto defensores das 
Entidades nós não estamos localizando os pareceres da CoNJUR – MDS 
na internet, no Diário Oficial e por princípio de transparência e publicidade 
nós temos direito de acessar todos esses pareceres, o que tem cerceado a 
defesa das Entidades, o direito a ampla defesa e contraditório. Gostaria, en-
tão, de pedir encarecidamente, mas no direito da cidadania, que todos aqui 
têm o direito de conhecer esses documentos. Certo? E também gostaria de 
terminar citando que a aprendizagem não é cessão de mão de obra, apren-
dizagem não é terceirização, socioaprendizagem é isso que nós fazemos e 
o próprio Ministério do Trabalho já se manifestou que socioaprendizagem 
não é terceirização e não é cessão de mão de obra. Então, todos aqui fala-
ram muito bem e entendemos que a socioaprendizagem é, sim, Assistência 
Social no contexto da garantia de direitos humanos universais interdepen-
dentes, inter-relacionados e que garante o direito a renda, inclusive, reco-
nhecido num decálogo dos direitos socioassistenciais. obrigada. (Aplausos)

DEPUTADo João DADo: Bem, me pediram para dar a palavra para 
um pai de um socioaprendiz, eu vou passar rapidamente ao senhor Vitor 
César Prado de oliveira. Tem o tempo por 1 minuto. (Aplausos)

SR. VIToR oLIVEIRA: Eu quero aqui manifestar o meu apreço a essas 
Entidades que acolhem o menor aprendiz. Na qualidade de um pai que tem 
todo o agradecimento de ter um filho que foi acolhido e que foi tirado da 
marginalidade, de toda espécie de coisas ruins da rua, drogas, roubos e tudo 
mais. Hoje ele é um cidadão, jovem de 17 anos, que tem a capacidade de estar 
comprando seu próprio tênis, de ter a dignidade, de ter o dinheiro para ir ao 
cinema, tomar um sorvete e de ter levado para a minha casa o orgulho de ser 
um pai de um jovem que estava discriminado, marginalizado pela sociedade 
e hoje com toda a dignidade de ser um ser humano que merece, e é isso que 
eu tenho que falar sem mais estender. (Aplausos)
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DEPUTADo João DADo: Antes de passar a palavra para a 
Dra. Alessandra para as suas considerações, quero convidar a Regina da 
FEBRAEDA que vai entregar um documento a Dra. Alessandra como re-
presentante do MDS. É uma carta? É a carta do Movimento Nacional. É 
um documento importante que também estará traduzido nos anais dessa 
Audiência Pública. Está no site da FEBRAEDA?

Dra. REGINA: Esta no site da FEBRAEDA e está no site do Movimento 
www.socioaprendizagem.mec.br e no da FEBRAEDA que os associados já 
conhecem www.febraeda.org.br.

DEPUTADo João DADo: Então, Dra. Alessandra para suas conside-
rações finais.

Dra. ALESSANDRA LoPES: Eu quero parabenizar as pessoas que 
deram os depoimentos, isso só reforça mesmo quando pegamos os 
pareceres, os processos para emitirmos o parecer, e como você bem 
colocou, como estamos presos aos entendimentos, ao modo que a 
legislação nos faz conduzir a decisão. A ideia de que nós precisamos 
publicizar tanto pareceres nossos, da certificação, quanto da CoNJUR, 
já é consenso dentro da Secretaria, dentro do próprio Ministério e da 
nossa CoNJUR. Nós já começamos um processo de digitalização, ainda 
que “precariamente” entre aspas, porque quem está fazendo isso é o nosso 
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próprio apoio, não contratamos ninguém, pois nós não temos dinheiro 
para contratar empresa para fazer isso. Nós estamos digitalizando todos os 
pareceres para disponibilizar no site do MDS, mas todas as vezes que nos 
é solicitado a gente encaminha por e-mail, todas as vezes que a Entidade 
é notificada a gente encaminha junto o parecer, estamos sempre muito 
abertos as audiências com as Entidades, principalmente as audiências 
na fase do recurso, que é quando a Entidade consegue esclarecer muitas 
dúvidas. Então, essa coisa da transparência já temos plena consciência e já 
estamos tomando as providências para que tudo fique bem publicizado.

Quanto ao cadastro, Leila, não só o cadastro mas todas as ferramen-
tas que o MDS vai disponibilizar, nós temos por praxe ter uma conver-
sa, e o cadastro não vai ter nada que não seja viável a Assistência Social. 
(Comentários da plateia). Concordo, precisamos, sim, apresentar, mas 
como o cadastro ainda está em fase de elaboração, não está pronto ainda, 
as contribuições com certeza serão bem vindas. Nós queremos, sim, vamos 
apresentar o cadastro e o cadastro não vai ser uma coisa fechada pronta e 
acabada, muito pelo contrário, na medida do possível vamos cada vez mais 
aprimorando, porque acreditamos que o cadastro seja o caminho das pe-
dras, o caminho que ainda temos que percorrer da Assistência Social.

Parabenizar a Camila, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento, é bem 
isso que nós queremos, como o Diego disse, não queremos que a lógica da 
aprendizagem seja aprender a cortar uma madeira, aprender a fazer um 
atendimento no banco, não é isso, queremos o que o Diego conseguiu lá no 
Irmão áureo, a formação cidadã, não só a Entidade que atende ao jovem mas 
todas as Entidades da Assistência Social, é pensar na dignidade dessas pes-
soas, é pensar no protagonismo dessas pessoas, é isso que a gente quer das 
Entidades, que outras Entidades se aprimorem cada vez mais, como a Edna 
disse. Eu vou levar a carta, mas, como eu lhe disse essa carta foi entregue 
no Conselho Nacional na Ampliada em Vitória recentemente. Essa carta já 
chegou às mãos da Denise e, acredito que, já chegou também às mãos da 
Ministra, mas será entregue novamente reforçando a importância do tema 
para continuar o debate. E é isso, eu queria de novo agradecer, concordo de-
vemos aprimorar a tipificação, as resoluções que foram colocadas até então. 
Mas a gente sabe que tanto a tipificação, como a própria Resolução 33, que a 
gente escuta tantas críticas, mas tudo isso foi feito num espaço democrático, 
dentro do que foi possível naquele momento pactuar, deliberar e que não 
está fechada e na medida em que a prática, que na prática as coisas vão sendo 
vistas e que vão sendo feitas as propostas de mudanças. Se for preciso mexer 
na tipificação que seja revista a tipificação, que seja aprimorada a ideia, que 
se aprimore sempre e nesse sentido de aprimorar é que eu digo à Camila que 
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não é que nós temos duas falas, graças a Deus a gente vai evoluindo, eu não 
participei da audiência em que você estava, mas a gente tem sim um con-
senso na fala dentro do Departamento e dentro da própria Secretaria, então 
pode ser que tenha sido alguma situação especifica, mas, independente de 
ser alguma situação específica que a Dra. Carolina stUCHi teve que se po-
sicionar, independente disso, estamos abertos, a gente vai aprimorando os 
entendimentos, vamos criando novas possibilidades e tudo que foi dito aqui, 
tudo que foi falado aqui, tudo que eu vi aqui com os jovens, com os represen-
tantes das Entidades, com os próprios Parlamentares, com o representante 
do Ministério Público, com certeza isso tudo será levado, vocês não tenham 
dúvida disso. Muito obrigada. (Aplausos)

DEPUTADo João DADo: Para as considerações finais, em nome da 
Comissão de Fiscalização Financeira, a Deputada Aline Corrêa.

DEPUTADA ALINE CoRRêA: Bom, como eu disse logo no início eu 
acho que a gente vai sair daqui muito maiores do que entramos, primeiro 
que eu acho que a porta do MDS começou a ser aberta naquela reunião do 
nosso Presidente João Dado, Paulo Teixeira e Raimundo de Matos, e hoje, 
Alessandra, eu vejo que se essa porta não continuar aberta, se ela realmen-
te de fato não só fique aberta, mas que vocês possam escutar o movimento 
que eles estão fazendo aqui. Porque eu, Alessandra, não ouvi na sua fala 
nenhuma vez a palavra socioaprendizagem, e eu me preocupo com isso, eu 
acho que o MDS, a gente pode analisar como um todo, mas eles (os jovens 
e representantes de Entidades) estão aqui querendo ouvir as políticas pú-
blicas no MDS para a socioaprendizagem. o nosso Presidente João Dado 
está de parabéns, as nossas Comissões, as três Comissões que fizeram o 
requerimento, nós não vamos parar esse trabalho, vamos continuar, essa 
Audiência Pública vai se tornar, como disse o João Dado, um documento, 
nós vamos protocolar esses documentos nas nossas Comissões, nós vamos 
continuar os nossos trabalhos nas Comissões e nós vamos reagir (aplausos)! 
o Parlamento vai reagir às ações isoladas quando o Executivo, e não é só 
no MDS, a gente tem visto isso no Ministério da Educação, no Ministério 
da Saúde, política pública não se faz em gabinete fechado (aplausos), em 
sala fechada sem ouvir as pessoas que utilizam da política pública todos os 
dias, não adianta inventar programas novos, como nomes novos. o nosso 
país está patinando na educação, a gente está vendo o resultado da edu-
cação no nosso país, do INDEB, enfim, dos índices de educação no nos-
so país, pois inventam programas novos sem escutar a ponta e isso tem 
que acabar. Essa Casa está reagindo a isso, e vai reagir. Ficou claro para 
nós Parlamentares e aí agradecendo ao Dr. Wagner Nogueira, e em nome 
dele todos os outros debatedores, que não foi considerada a Constituição. 
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o Miranda tem toda a razão rasgaram a Constituição e nós não podemos 
permitir isso. Eu fico um pouco, também, em dúvida qual a formação dos 
técnicos que analisam para poderem dar os pareceres, porque a senhora 
me disse que os contadores não fazem conforme o solicitado, conforme 
é a regra, mas será que esses técnicos são contadores, porque não é pos-
sível que um contador que lê a Constituição, que tem a sua profissão ali 
regulamentada não consiga atender a nenhuma dessas exigências. Então, 
isso talvez seja uma forma de falta de diálogo, eu tenho certeza que um 
contador quer acertar, isso também é uma coisa sobre a qual nós tínhamos 
algumas dúvidas, porque se não houver uma porta aberta, um Movimento 
aberto, essas Entidades vão para o buraco negro, porque o MDS está nessa 
transição, como você diz, nesse momento de transição e você falou que 
existe um sistema arcaico, o MDS está deixando de dar a oportunidade e 
está punindo. Temos um sistema arcaico? Vamos mudar, vamos fazer as 
mudanças necessárias, mas punir, e aí como disse a Deputada Érika – que 
foi uma grande oradora e eu acho que ela colocou todo o sentimento de 
todos aqui nessa sala, foi emocionante a fala dela – esse pessoal tem pressa, 
é para ontem, é para um mês atrás. Eu peço em nome de todos aqui, em 
nome da Comissão de Fiscalização e Controle, nós vamos pedir oficial-
mente também, a suspensão imediata desses indeferimentos (aplausos) e 
uma nova análise de sistema arcaico. É legislação? o que é que aqui, a nos-
sa Câmara, o nosso Congresso pode fazer? Mas temos que tomar uma ati-
tude, não podemos mais por erros de 2008, que foi a interceptação ou teve 
a participação da Polícia Federal no MDS, estamos em 2012 e a política 
tem que ser alterada. Eu tenho certeza que se a Presidente Dilma ouvisse 
o sentimento que a gente ouviu aqui ela imediatamente promoveria, até 
porque, Miranda, esse Movimento não vai acabar aqui, nós estamos come-
çando com a Câmara dos Deputados e vamos acabar no Planalto (aplau-
sos), vamos acabar lá, ela vai ouvir esse Movimento. Então, eu quero deixar 
claro, Alessandra, o que precisa ser alterado, eu acho que ficou mais que 
claro isso. o Deputado Paulo Teixeira já, em nome do Governo, se coloca à 
disposição. Eu acho que a porta abriu e o movimento precisa ser feito. Uma 
coisa, também, que eu queria dizer, que eu acho que todo mundo aqui está 
um pouco com essa indagação, o vínculo que esse setor tem com o MDS, 
eu acho que isso precisa ficar claro, e aqui eu falo também em nome da 
experiência que nós tivemos na Comissão de álcool e Droga com as uni-
dades terapêuticas, elas continuam lutando também, foi determinada uma 
Portaria, a n. 30, há adaptações a serem feitas, mas foi feito um Movimento 
com relação às Unidades Terapêuticas, mas ainda precisa-se adequar al-
gumas coisas, a Resolução não veio como as Unidades Terapêuticas 



 74 Certificação das Entidades Filantrópicas na Área de Socioaprendizagem

gostariam. E no final dizer umas palavras do Presidente da FEBRAEDA 
que eu achei serem interessantes, é que essas pessoas não existem porque 
o Governo existe, o Governo existe porque as pessoas existem (aplausos),
então o Governo tem que fazer políticas públicas para as pessoas. É isso 
que eu gostaria de dizer. Um grande abraço a todos vocês e parabéns por 
estarem firmes e fortes até essa hora. (Aplausos)

DEPUTADo João DADo: Queremos agradecer a participação da
Dr. Alessandra Lopes Gadiolli do MSD, Dr. Paulo Hadich Presidente da 
FEBRAEDA e futuro prefeito de Limeira, Dr. Carlos Eduardo Ferrari que 
é Vice-Presidente da FENAVAP e ex-Presidente do CNAS, Dr. Wagner 
Nogueira da Silva que é membro da Comissão do Terceiro Setor da oAB-
Go, Dr. José Eduardo Sabo Paes que é Procurador de Justiça do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, Sr. José Miranda de oliveira Filho 
da Rede Nacional de Ação Social, Dra. Edna Alegro, todas essas pessoas 
que aqui se manifestaram a respeito desse tema tão importante que é a 
proteção da socioaprendizagem dentro do nosso país, dentro do sistema 
SUAS, dentro de uma legislação nova que expressamente repetiu aquilo que 
já estabelece a Constituição Federal e nesse sentido eu gostaria de agradecer 
a presença fantástica, importantíssima dos nossos jovens aprendizes, dos 
nossos assistentes sociais, de todos os senhores e senhoras e especialmente 
dos nossos Parlamentares.

Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião. 
Antes, porém, convocando os senhores membros da Comissão de Finanças 
e Tributação para reunião ordinária deliberativa que acontecerá na 
quarta-feira, dia 5 de dezembro às 10h00m no plenário 4. Está encerrada 
a presente reunião. (Aplausos)
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