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Apresentação

A Comissão de Legislação Participativa promoveu, em 
13/08/2009, um importante seminário para debater, com 
diversos setores da sociedade organizada, o Projeto de Lei 

(PL) nº 3021/2008, apensado ao PL nº 7494/2006, que dispõe 
sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência so-
cial, regula os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social e dá outras providências.

O tema discutido foi da mais alta relevância social, sendo alvo 
de interessantes propostas que tinham por escopo encontrar 
a melhor solução para otimizar a atuação do chamado terceiro 
setor, com a aprovação de uma legislação mais condizente com 
os direitos sociais insculpidos na Magna Carta, o que certamente 
trará benefícios de grande monta para toda a sociedade, principal-
mente para aqueles segmentos reconhecidamente mais carentes. 

Em seu pronunciamento, o Deputado Dr. Talmir, autor do Re-
querimento, lembrou que está pautada no plenário a votação do 
projeto de lei que regulamenta não só o percentual de atendi-
mentos, mas a gratuidade dos serviços nas áreas de saúde, educa-
ção e assistência social. Além disso, aquele parlamentar asseve-
rou que “o Brasil, em 500 anos, sempre procurou atender a demanda 
reprimida por intermédio de voluntários, de grupos organizados. Hoje, 
o Poder Público não tem como atender essa demanda, talvez por falta 
de uma política que seja realmente social, para atender a população 
mais necessitada”. 
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Assim, restou demonstrado que iniciativas dessa natureza são 
fundamentais para o aprimoramento da política nacional de as-
sistência social, pois as experiências trazidas pelas sociedades or-
ganizadas, bem como as possíveis soluções aos problemas atual-
mente existentes, são cruciais para uma atuação política pontual 
e, consequentemente, para o aprimoramento de nosso País.

Deputado Roberto Britto
Presidente da Comissão de Legislação Participativa
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Foto: Saulo Cruz

E/D: Sra. Adriana Ramalho Rodrigues, Dr. Josenir Teixeira, Sra. Márcia 
Maria Biondi Pinheiro, Dep. Dr. Talmir, Sra. Leila Maria Ramos, Sr. José 
Carlos Aguillera.

A SRA. COORDENADORA (Sonia Hypolito) – Senhoras e 
senhores, muito bom dia.

Inicia-se a solenidade de abertura do Seminário de As-
sistência Social, promovido pela Comissão de Legislação Partici-
pativa da Câmara dos Deputados. O objetivo deste seminário é 
discutir com os diversos setores da sociedade civil organizada o 
Projeto de Lei (PL) nº 7.494, de 2006, que dispõe sobre a certifi-
cação das entidades beneficentes de assistência social e os proce-
dimentos de isenção de contribuições para a seguridade social.

Seminário



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

14
Assistência Social – Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

Sejam todos bem-vindos.
Chamo para compor a Mesa o Exmo. Sr. Presidente da Co-

missão de Legislação Participativa, Deputado Roberto Britto; 
o Exmo. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Legislação Partici-
pativa, Deputado Dr. Talmir; a Sra. Presidente da Comissão do 
Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São 
Paulo, Dra. Lúcia Bludeni; o Sr. Presidente da Federação Nacional 
das Escolas Particulares (Fenep) e Coordenador da Frente Brasi-
leira do Terceiro Setor, Sr. José Augusto de Mattos Lourenço. 

Informo que os outros palestrantes, quando chegarem, toma-
rão assento à mesa.

Com a palavra o Exmo. Sr. Deputado Roberto Britto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Bom dia a to-

dos.
Declaro aberto o Seminário de Assistência Social, originado 

do Requerimento nº 82/09, de autoria do Deputado Dr. Talmir.
Este seminário tem importância capital, porque é o momento 

em que a sociedade organizada se apresenta para discutir os vá-
rios problemas que foram elencados no requerimento.

Neste instante, passo a palavra ao autor do requerimento, Deputado 
Dr. Talmir.

O SR. DEPUTADO DR. TALMIR – Bom dia a todos.
A Comissão de Legislação Participativa tem como objetivo 

principal atender os segmentos organizados da sociedade. Nes-
se sentido, sempre primamos por uma democracia participativa. 
Aqui, as entidades, por intermédio dos seus representantes, têm 
vez e voz. E é muito importante para nós Deputados e também 
para os Senadores que neste Parlamento votemos respeitando o 
que ouvimos da sociedade organizada.

Este seminário tem suprema importância. Está para ser pau-
tada no plenário a votação do projeto de lei que regulamenta 
não só o percentual de atendimentos, mas também a gratuidade 
dos serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, no 
âmbito das entidades concernentes à assistência.

Quanto a isso, devemos levar em consideração toda uma his-
tória. O Brasil, em quinhentos anos, sempre procurou atender 
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a demanda reprimida por intermédio de voluntários, de grupos 
organizados. Hoje, o Poder Público não tem como atender essa 
demanda, talvez por falta de uma política que seja realmente 
social, para atender a população mais necessitada.

Este seminário é de suprema importância. Todos os exposito-
res, e também os participantes, muitos dos quais vão debater, fa-
zer perguntas, precisam considerar que vamos registrar o evento 
em áudio e vídeo. Depois, teremos a possibilidade de degravar, 
ter tudo por escrito, de ter um CD, um DVD. E os segmentos 
organizados poderão, na base, trabalhar com os Deputados e Se-
nadores em seus respectivos Estados.

Muitas vezes, as pessoas se preocupam com a pouca presença 
de Deputados e Senadores no Parlamento e perguntam onde es-
tão os representantes eleitos pelo povo. Fiquem tranquilos, até 
porque haverá registro de todos os encaminhamentos feitos nes-
te seminário. Com esse material, vocês poderão fazer a diferença.

Queremos, respeitando vocês, levando em conta o trabalho 
de vocês, votar corretamente no Parlamento, conforme a maio-
ria deseja, em prol da população brasileira mais necessitada.

Obrigado.
A SRA. COORDENADORA (Sonia Hypolito) – Gostaria de 

convidar para compor a Mesa – chegaram neste momento, em 
razão do trânsito – o Diretor-Presidente da Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Fi-
lantrópicas, Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, e a Coorde-
nadora-Geral da Rede Brasileira do Terceiro Setor (Rebrates), Sra. 
Marília de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Inauguran-
do a primeira Mesa de debates, denominada Questionamentos e 
contribuições da sociedade civil ao PL nº 3.021/08, apensado ao 
PL nº 7.494/06, comunico as regras de condução dos trabalhos 
do seminário.

Cada expositor se limitará ao tempo de 10 minutos, não po-
dendo ser aparteado. Somente após a exposição de todos os con-
vidados passaremos ao debate. Inicialmente, o prazo será de 10 
minutos, mas depois concederemos o tempo que for necessário. 
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Os interessados no debate poderão inscrever-se junto a uma de 
nossas colaboradoras.

Passo a palavra à Sra. Lúcia Bludeni, Presidente da Comissão 
do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção 
de São Paulo.

A SRA. LÚCIA BLUDENI – Bom dia a todos.
Quero cumprimentar o Deputado Roberto Britto, Presidente 

da Comissão de Legislação Participativa, e o Deputado Dr. Tal-
mir, autor do requerimento, assim como agradecer a S.Exas. o 
espaço cívico a nós cedido.

Meus cumprimentos também aos demais componentes da 
Mesa, Dra. Marília de Castro, da Rebrates; Prof. José Augusto, da 
Fenep; Sr. Geraldo Gonçalves, da Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Instituições Filantrópicas, e aos muitos colegas 
presentes, demais autoridades e representantes de entidades e 
usuários dos serviços deste segmento, o Terceiro Setor. Compare-
cem a um debate com foco na assistência social.

Vou procurar ser o mais breve possível.
Preparei alguns slides, que, posteriormente, estarão à dispo-

sição de todos, pois são informações de domínio público, cujo 
objetivo é contextualizar nosso cenário, e também orientar a 
minha fala.

Em primeiro lugar, quero dizer que tenho formação jurídica, 
pertenço aos quadros da OAB de São Paulo e presido a primeira 
Comissão de Direito do Terceiro Setor, criada no Brasil por ini-
ciativa do Presidente Luiz Flávio Borges D’Urso, exatamente em 
razão de um segmento que cresce e se profissionaliza – é impor-
tante dizer isso.

Dentro desse segmento do Terceiro Setor onde estão compos-
tas as organizações, sejam elas associações, sejam fundações – o 
formato jurídico que se dá a essas organizações –, estamos hoje 
focando a assistência social.

Qual foi a grande preocupação da OAB em São Paulo, até mes-
mo porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que 
participa de todos os momentos e de todos os cenários políticos 
em nosso País? Trata-se de um segmento que cresce, como eu ha-
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via dito, e as leis são extremamente esparsas. Há muita antinomia 
das leis, como costumamos dizer em linguagem jurídica. E o que 
é antinomia de leis? É conflito entre leis. Por isso chegamos até 
este momento para discutir dois projetos de lei, o de nº 3.021, 
apensado ao de nº 7.494. Garanto aos senhores que boa parte da 
sociedade civil, inclusive os próprios Parlamentares – com todo 
o respeito –, desconhece a realidade prática dessas organizações.

Esse projeto não pode ser votado sem a combinação que re-
sultará do nosso encontro neste espaço cívico. O que estamos fa-
zendo hoje já fizemos em outras situações. O próprio Conselho 
Nacional de Assistência Social, o Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, o Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação já vêm fazendo esses encontros. E qual é o objetivo? 
Exatamente essa negociação, porque o que se está a fazer hoje 
são negociações. E por quê? Porque quem está dentro das orga-
nizações e da vida prática delas sabe quais serão os reflexos da 
aprovação desse projeto de lei.

Volto a dizer que a redação que nos chegou às mãos hoje já 
está antiga, pois há uma nova redação. Também já estamos fi-
cando confusos, sem saber que redação vai a plenário para vota-
ção. E digo mais: isso é apenas uma expectativa de direito, por-
que a verdade mesmo só aparecerá quando o projeto for votado. 
Só então teremos absoluta certeza de que os pleitos que cada 
segmento negociou serão respeitados. Vejam que é uma nego-
ciação salutar, cívica, pois estamos em um espaço de encontro 
da sociedade civil com o Poder Público, dois atores atuando em 
conjunto em prol de nós mesmos, da população, em especial 
dos mais necessitados, que terão acesso inteiramente gratuito a 
educação, saúde, assistência social.

Vou falar rapidamente sobre o tema do seminário. É algo um 
pouco mais teórico.

Qual é a base de toda essa luta? Em primeiro lugar, é uma 
relação híbrida. O que significa isso? De um lado, há o Poder 
Público, com as regras próprias de Direito Público, que por sinal 
avançaram muito pouco em nosso País. E há relações derivadas 
da transferência de parte desses serviços públicos para o setor 
privado – essas organizações. A base legal vem toda calcada em 
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um direito constitucional, qual seja a liberdade de associação. 
Se estabelece a nossa Constituição que essas organizações são 
livres para se associar, para fins lícitos, obviamente; é vedada a 
interferência estatal.

Começa daí um cenário que é difícil, pois há certa dependên-
cia de recursos públicos, com regras próprias da administração 
pública, que são alocados em organizações que têm natureza pri-
vada e, portanto, total liberdade de contratação de funcionários, 
gestão do seu patrimônio, das suas atividades. Mas não se es-
queçam de que o dinheiro que entrou na organização é público; 
logo, deve haver prestação de contas, de forma absolutamente 
transparente e segura, assim como deve ser devolvido pela orga-
nização por meio de serviços prestados.

Como é a modalidade dessas organizações em nosso mundo 
jurídico? Devemos considerar o Código Civil. Vejam que, para 
um advogado, para um operador do direito, para qualquer um 
que nos venha perguntar o que é esse Terceiro Setor, a resposta 
estará no Código Civil. Aliás, Terceiro Setor é um conceito ainda 
em construção, pois, a par da modalidade jurídica ser essa, há 
vários interesses, existem organizações voltadas para vários inte-
resses. Volto a focar nosso interesse de hoje, a assistência social.

O Código Civil regulamenta esse tipo de organização. Também 
é regulamentada pelos arts. 203 e 204 da Constituição Federal e 
pela Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei nº 8.742, de 1993.

Está escrito lá que toda a sociedade brasileira fará o finan-
ciamento dessa assistência, independentemente de custeio. Mas 
isso é óbvio, porque trabalhamos, recolhemos impostos, os quais 
são alocados e devolvidos pelo próprio Poder Público para que 
realizem as atividades essas organizações. Por que isso? Porque o 
Poder Público, sozinho, não pode dar conta. Ele cresceu, mas a 
população cresceu muito. O Poder Público exerce essa atividade 
de fomento permanentemente – não é de hoje que transfere esse 
serviço para as organizações.

O que acontece no cenário jurídico, que é a grande briga 
que temos, seja através de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin), seja através de interpretações administrativas do Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS)? O preceito constitucional 
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contido no art. 150 estabelece que essas organizações de assis-
tência social são imunes. E são imunes a quê? A impostos so-
bre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação 
e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei. Também nos arts. 7º e 195 da Constituição está prevista 
a imunidade de contribuições para a seguridade social. As enti-
dades beneficentes de assistência social são imunes, desde que 
atendidas as exigências de lei. Quer dizer, há uma contrapartida.

Volto a dizer que, no caso de todo tipo de incentivo, incentivo 
fiscal, imunidade ou isenção, na verdade se tira de uma situação 
para se colocar em outra, porque não é possível, nem para o Po-
der Público, nem para uma organização da sociedade civil, traba-
lhar sem recursos. É impossível, sem dinheiro, prestar serviços.

Portanto, essa base legal das fontes de custeio da seguridade, 
nela incluída a assistência social (art. 195), já prevê o financia-
mento por toda a sociedade. Foi o que eu disse antes: é a própria 
sociedade que financia isso tudo, até porque é ela que trabalha e 
contribui. E esses artigos da Constituição disciplinam o destino 
desses recursos.

Como se dá a transferência desses recursos? Há necessidade, vol-
to a dizer, de o Poder Público repassar esses serviços, pois precisa de 
gente para desenvolver essas atividades, ideias, alternativas, deci-
são, execução, fiscalização. Existe fiscalização “para dar e vender” – 
como se diz popularmente – sobre essas organizações. Dessa forma, 
é uma inovação que não tem qualquer ineditismo. Quer-se mais 
fiscalização ainda? Vivemos num país altamente burocrático. Essa 
burocracia, inclusive, dificulta as atividades.

Por que o Estado vem fazendo isso? Trata-se, em primeiro lu-
gar, de um processo civilizatório. Volto a dizer que somos todos 
protagonistas desse cenário. Só o fato de estarmos neste espaço 
cívico ouvindo esses palestrantes, espaço assegurado pela Cons-
tituição de 1988, que nos permite estar nesta Casa debatendo e 
negociando, já é uma vitória. Faz parte de um processo civiliza-
tório para o qual nos estamos encaminhando. Menciono a trans-
ferência parcial – e não total – de alguns serviços e atividades 
para a sociedade civil. Por que o Estado faz isso? Ele obedece a 
um princípio maior, o da subsidiariedade, que é uma política de 
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conveniência e oportunidade. Ele vê vantagens, a contenção da 
máquina estatal e o estímulo na atuação dos particulares.

O foco na coletividade é facultativo. Se o Poder Público não 
quiser, ele não precisa repassar. Ele poderá fazê-lo, com seus equi-
pamentos públicos e seus funcionários públicos. Agora, o grande 
questionamento que temos é que essa atividade de fomento tem 
que obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade, eficiência e motivação de interesse públi-
co, o que é um preceito constitucional também (art. 7º).

Eu queria lhes dizer que os controles são enormes. Todos que 
vivem no Terceiro Setor sabem que, para se conseguir uma cer-
tificação, são inúmeros os documentos. Todo o mundo prepara 
a declaração de Imposto de Renda, exerce todas as atividades 
necessárias.

Os conselhos têm um papel importantíssimo nisso. São eles, 
nas bases – os conselhos estão nos municípios –, que conhecem 
efetivamente o valor dessas organizações, o que elas fazem. O 
usuário da assistência social é o primeiro fiscal, é ele quem sabe 
se a organização é séria ou não.

Agora, se houve fraudes, isso é caso de polícia. Não estamos fa-
lando considerando esse prisma. Temos que falar especificamen-
te das organizações sérias e que desenvolvem muitas atividades.

Tribunal de Contas, Ministério Público, auditorias, certifica-
ções. Ontem mesmo eu cheguei mais cedo a Brasília e fui ao 
Ministério da Justiça fazer o depósito de uma Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público (Oscip). Você não pede nada, e 
pode ser que eu não tenha deferido o pedido, se a documentação 
não estiver correta, gente. É a mesma coisa com as organizações 
de assistência social.

Lutamos muito para as organizações, especialmente por con-
ta desse decreto. Teremos, por um ato do Ministro de Estado, 
essa certificação. O Conselho Nacional, que é paritário, formado 
por sociedade civil e Estado, estará impedido de certificar. É algo 
a respeito do que se deve pensar, refletir.

É necessária uma consolidação de legislação – é o que defen-
demos em termos de OAB –, independentemente desse projeto 
de lei que irá a votação. E é com ele que estamos tratando. Fa-
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lamos de consolidação, de um código para o futuro. Para isso 
estamos estabelecendo este cenário.

Agradeço a oportunidade de fazer a exposição.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço à 

Sra. Lúcia Bludeni a exposição.
Passo a palavra à Sra. Marília de Castro, que disporá de 10 

minutos.
A SRA. MARÍLIA DE CASTRO – Bom dia a todos.
Cumprimento a Comissão de Legislação Participativa por esta 

oportunidade de ouvir a sociedade civil.
Agradeço ao Presidente da Comissão, Deputado Roberto Brit-

to, que deferiu o pedido e nos deu a oportunidade de estarmos 
todos juntos. Ressalto a iniciativa fundamental do Deputado Dr. 
Talmir, que, ouvindo a sociedade civil, fez o requerimento. Aqui 
estamos para debater o Projeto de Lei nº 3.021, que está apensa-
do ao Projeto de Lei nº 7.494.

Neste momento, destaco a importância da sociedade civil e o 
diálogo com os Parlamentares. Muito se fala, e até mal, do Con-
gresso Nacional e dos Parlamentares, mas gostaria de dizer que 
aqui é onde temos a oportunidade de conversar, de dialogar. Foi 
essa a nossa ideia. Estamos aqui há vários meses discutindo com 
os Deputados, mostrando as nossas razões.

Hoje temos a não-cisão das entidades. No início, o Projeto de 
Lei nº 3.021 obrigava que houvesse a cisão das entidades. Depois 
de muito debate, percebeu-se que isso seria uma interferência 
estatal, como muito bem disse a Dra. Lúcia em sua brilhante ex-
posição. Então, não teremos mais que fazer a cisão das entidades. 
Antes, a entidade que realizasse, por exemplo, atividades de saú-
de, educação e assistência social teria que se dividir obrigatoria-
mente: uma cuidaria só de saúde; outra, só de educação; e outra, 
só de assistência social. Hoje, isso não é mais necessário – pelo 
menos nas articulações; vamos ver no plenário. Em princípio, 
não é mais necessário.

A questão do controle social da sociedade civil. Esse projeto 
de lei tirava do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a 
possibilidade da certificação, passava tudo para os Ministros, que, 
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sozinhos, deliberariam. Em muitas ações no Congresso Nacional, 
em conversas com os Deputados, foi considerada a possibilidade 
de participação da sociedade civil. Entretanto, pelo menos até a 
última versão, ela não é paritária. Isso é grave, porque, se houver 
minúscula participação da sociedade civil, na hora de uma vota-
ção, ela não vai ter a possibilidade realmente de certificar uma 
entidade merecedora da certificação.

Pensávamos que teríamos 20 minutos para falar, mas teremos 
apenas 10. Não posso deixar de dizer que, se o art. 19 for aprova-
do com essa redação, será algo extremamente grave.

Antes eu gostaria de dizer que a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) é clara:

“Art. 3º Consideram-se entidades e organizações de as-
sistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, 
atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangi-
dos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e ga-
rantia de seus direitos”.

Se tantos de nós trabalhamos em associações que atuam na 
defesa e garantia dos seus direitos, no mínimo precisamos saber 
quais são os nossos direitos como associação.

O art. 19 do Projeto de Lei nº 3.021, em sua redação original, 
diz o seguinte:

“Art. 19. A certificação será concedida à entidade de 
assistência social que presta serviços e ações gratuitos, 
continuados e planejados, sem qualquer discriminação e 
sem exigência de contrapartida do usuário, observado o 
disposto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993” –  
a LOAS.

Vamos lá. Primeiro, essa questão de todas as ações gratuitas. É 
como se a entidade não pudesse ter nenhuma atividade geradora 
de recursos. O art. 150 da Constituição Federal permite sim – a 
Constituição é a base, é a Carta Magna do País – que as entidades 
tenham recursos, atividades geradoras de recursos.

Vejam o que diz o art. 150:
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“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios:

........................................................................  
VI – instituir impostos sobre: 

.........................................................................

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, in-
clusive suas fundações, das entidades sindicais dos tra-
balhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos (...)”.

Estão previstos serviços de entidades de assistência social sem 
fins lucrativos. Se a União é proibida de instituir impostos sobre 
serviços de entidades assistenciais, é porque esses serviços são 
remunerados. Se não fossem remunerados, não haveria base de 
cálculo, e isso não precisaria estar escrito na Constituição. Seria 
um dispositivo inócuo. Portanto, é possível, sim, que ela realize 
atividades geradoras de recursos.

Vejam que o art. 19 menciona “serviços e ações gratuitos”. 
Vou fazer uma analogia com um imposto. Embora não seja fe-
deral, ele nos permite perceber o que é o art. 19. Vou supor que 
tenho um carro e quero isenção do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA). Vou ao Governo e digo assim: 
“Parece que há uma certificação de isenção do IPVA. Posso ter 
essa isenção?” O Governo diz: “Sim, terá a isenção do IPVA, des-
de que deixe seu carro à disposição do serviço público; desde 
que você, motorista, dona do carro, fique à disposição do serviço 
público. Você faça a manutenção do carro e também ande bem 
arrumada, porque nós vamos fiscalizar se está bem arrumada e se 
o seu carro tem ótima manutenção”.

Quem vai aceitar esse certificado de isenção do IPVA? Vamos 
dizer: “Olhe, pode pegar esse certificado e, civilizadamente, o 
utilize para outra pessoa”. Se, para conseguirmos a isenção do 
IPVA, temos que deixar o carro à disposição do Governo e traba-
lhar para ele, então não queremos a isenção.

É lógico que, em termos de certificado de assistência social, 
não podemos fazer isso. Por que não? Porque o certificado não 
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significa só isenção da cota patronal. Falo em isenção. Sabemos 
que o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão como imu-
nidade, mas vamos ainda considerá-la como isenção. O certifica-
do não serve só para isenção da cota patronal. O certificado, para 
nós, quando entregamos um projeto, significa mais. Significa a 
credibilidade daquela instituição. O certificado não se refere ape-
nas a essa isenção. Ele tem um significado maior para as entida-
des de assistência social.

Se, para termos esse certificado, formos obrigados a não re-
alizar nenhuma atividade geradora de recurso, vamos ter que 
fechar a entidade. Não há outro jeito, teremos que fechar a en-
tidade. Se fecharmos a entidade, haverá muito desemprego, mi-
lhares de pessoas irão para a rua, milhões de usuários deixarão 
de ser atendidos.

O que diz a lei? A lei, no caso, é o Código Tributário Nacional. 
Alguns Deputados, alguns assessores até nos falaram: “É, mas 
tem que ser conforme a lei”. A lei não pode ir contra o espírito 
constitucional. Se a lei prestigia a isenção, ou a imunidade, das 
entidades assistenciais, ela não pode fazer exigência que, na reali-
dade, contrarie a norma constitucional – é muito importante esta 
questão –, que diz que “a assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”.

Então, a assistência social é não-contributiva à seguridade so-
cial. E quem vai pagar por aquela ação, aquela atenção, aquela 
proteção, aquela promoção? “As ações governamentais na área 
da assistência social serão realizadas com recursos do orçamen-
to da seguridade social”. O Estado recebe antes para pagar os 
serviços. A sociedade civil não recebeu aquele dinheiro. Quem 
o recebeu foi o Estado. Se ele quer tudo gratuito... A gratuidade 
integral é possível, se o Governo financiar a atividade. E de onde 
vem o recurso? Da seguridade social e de outras fontes. Quais 
são as outras fontes? O bolso do contribuinte? Não. Do bolso 
do contribuinte ele já tirou algo antes: os tributos. Então, é a 
seguridade social, essas contribuições, mais os tributos que ele 
já arrecadou.

Muito se fala de algumas entidades assistenciais. Realmente, 
umas não andam muito bem na legalidade, mas são minoria. 
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Não podemos generalizar as suas ações. Eu conversava com um 
assessor, que me disse: “É, mas há entidades que têm até avião”. 
Eu falei: “Mas quais são elas?” A maioria das entidades não tem 
nem uma Kombi. Como vão ter avião? É fácil identificar aquelas 
que têm avião. São pouquíssimas as que têm avião no País. Iden-
tifiquem e fiscalizem essas.

Um Parlamentar disse o seguinte: “Mas existe entidade que 
recebeu 10 milhões do Governo”. Mas a entidade não foi até o 
cofre público e tirou o dinheiro; alguém deu. Se alguém deu o 
dinheiro, deve explicar por que o deu. Deve haver a fiscalização. 
Tem legalidade aquele ato? Foi usado bem o dinheiro ou não? 
Existe estatuto, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). É 
algo facilmente identificável.

A maioria honesta não pode, de forma alguma, pagar pelos 
desonestos. Assim como não podemos falar em fechar o Con-
gresso porque alguns Parlamentares agem de maneira ilegal. 
O Congresso merece estar aberto, precisa estar aberto, inclusive 
para que possamos realizar eventos como este, em que os Parla-
mentares escutam os cidadãos.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço à 

Sra. Marília de Castro a brilhante exposição.
Passo a palavra agora ao Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira 

Filho, que disporá de 10 minutos para fazer sua exposição.
O SR. GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO – Cum-

primento o Presidente desta Comissão, Deputado Roberto Britto; 
o Deputado Dr. Talmir, a quem agradeço o convite; o combativo 
Deputado Raimundo Gomes de Matos; a Sra. Marília de Castro; 
a Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social; os de-
mais integrantes da Mesa e toda a plenária.

Registro com muita clareza que estou aqui na condição de 
profissional liberal, representando uma entidade de segundo 
grau de categoria profissional, a Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas.

Durante tantos anos de vivência profissional junto a essas ins-
tituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, tenho encontrado 
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muitas dificuldades em ver acolhida a efetiva assistência social pre-
conizada no art. 203 da Constituição Federal.

Devemos oferecer assistência aos desamparados, proteção à 
maternidade, a crianças e adolescentes, por se tratar de priori-
dade absoluta, segurança, previdência social, esporte, cultura e 
lazer, além de trabalho e direito à inserção em mercado tão com-
petitivo e desigual.

Esses são os mínimos sociais também preconizados no art. 6º 
da Constituição Federal.

As instituições beneficentes sempre tiveram como finalida-
de a melhoria da condição de vida das pessoas, principalmente 
das que estão em situação de risco, visando a concretização da 
igualdade social. Dar ao ser humano direitos fundamentais tem 
sido a missão das instituições quando da plena observância até 
obrigatória em um Estado de Direito.

O processo de formação social desenvolvido na convivência 
humana, na vida familiar e na qualificação para o mercado de 
trabalho é inspirado nos ideais de solidariedade, o que facilita o 
caminho do pleno exercício de direitos.

Reconhecer e respeitar a caminhada até então desenvolvida 
por essas instituições beneficentes é ratificar, por meio dos be-
neficiários e/ou usuários desses serviços, o despertar formativo 
aplicado para a transformação da realidade do mundo em que 
vivemos, diminuindo a miséria, a ignorância e a exclusão social, 
sempre na busca da justiça social.

O modelo capitalista brasileiro, voraz no acúmulo de riqueza 
para alguns em detrimento da maioria, é a origem do permanen-
te crescimento dos beneficiários da assistência social.

Temos observado a necessidade de muito investimento nesse 
segmento. Entretanto, tais recursos ainda são insuficientes às ne-
cessidades atuais. É notório o investimento social feito no Brasil, 
e, sendo um dever do Estado e um direito do cidadão, existe 
a necessidade de maior apoio do Poder Público às instituições 
beneficentes, confessionais e filantrópicas enquanto prestadoras 
de serviços complementares às políticas sociais básicas.

Por sua vez, elas são necessárias para a formação do cidadão 
do amanhã, para que assumam a função política como vocação 
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à promoção do bem comum. Esse apoio manifestado de forma 
efetiva até então pela sociedade civil organizada precisa ser com-
preendido pelo Poder Público, na certeza de não ver pelas normas 
até então apresentadas a inviabilidade da canalização desses re-
cursos que se somam de forma representativa aos recursos do Te-
souro nas três esferas de governo – federal, estadual e municipal.

O PL nº 3.021, na Seção III, da Assistência Social, diz em seu 
art. 18 que “a certificação ou sua renovação será concedida à 
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações 
assistenciais gratuitos aos usuários, continuados e planejados, a 
quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, observada a 
Lei nº 8.742”.

O art. 6º, § 2º, “b”, item IV, do PL nº 3.077, de alteração da 
LOAS, replica essa situação: 

“Art. 6º–B. As proteções sociais básica e especial que com-
põem a rede socioassistencial serão ofertadas de forma 
integrada diretamente pelos entes públicos ou pelas enti-
dades e organizações de assistência social vinculadas ao 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), respeitadas as 
especificidades de cada ação.

§ 1º a vinculação ao SUAS é o reconhecimento, pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
de que a entidade de assistência social integra a rede 
sociassistencial.

§ 2º Para o reconhecimento referido no § 1º, a entidade 
deverá cumprir os seguintes requisitos:

I – constituição em conformidade com o disposto no 
art. 3º;

II – inscrição em conselho municipal ou distrital, na forma 
do art. 9º;

III – integrar o sistema de cadastro de entidades de que 
trata o inciso IX do art. 19;

IV – atender, sem exigência de contraprestação e sem 
qualquer discriminação ou restrição, aos beneficiários 
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abrangidos por esta Lei, independentemente do recebi-
mento direto de recursos públicos, respeitada sua capaci-
dade de atendimento”.

Isso é uma tentativa de supressão do art. 55 da Lei nº 8.212, 
que já foi inclusive derrubada por uma Adin impetrada no Su-
premo Tribunal Federal.

Essa posição replicada, conforme mostrado, está contraditó-
ria no § 2º do art. 18 do PL nº 3.021, na Seção III, da Assistência 
Social, quando diz que “as entidades que prestam serviços com 
objetivo de habilitação e reabilitação de pessoa com deficiência 
e a promoção da sua integração à vida comunitária e aquelas 
abrangidas pelo disposto no art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003” – em seu § 1º diz que, “no caso de entidades 
filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação 
do idoso no custeio da entidade, desde que não exceda a 70% de 
qualquer benefício previdenciário ou de assistência social perce-
bido pelo idoso” –, “poderão ser certificadas, desde que compro-
vem a oferta de, no mínimo, 60% de sua capacidade de atendi-
mento ao sistema público de assistência social”.

Nesse caso, fazemos alguns questionamentos.
Os 60% serão remunerados com base em qual regulamenta-

ção? Uma regulamentação que virá a priori? Estará a contento? 
Dará saúde financeira às entidades? E quem arcará com os custos 
de 40%? O Estado? É dever do Estado e direito do cidadão? Pode-
rá ser cobrado ou não? Poderá receber contribuição e/ou doação? 
Se for esse o caso possível, terá garantido a inscrição conforme 
o art. 9º da LOAS? Obterá a certificação para, no momento se-
guinte, obter a isenção? Se não, penso que caberia tão somente 
à instituição a liberdade de eleição de seu corpo diretivo. Nesse 
caso, não nos parece se tratar de certa estatização de entidade 
privada, ainda que de interesse público?

Senhoras e senhores, quero chamar a atenção para os seguin-
tes pontos:

1. a importância do princípio da gratuidade como um valor 
inquestionável do ponto de vista ético e político;
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2. o exame dos desdobramentos sociais e políticos, consideran-
do as condições históricas:

a. a grandiosidade de recursos originários da sociedade civil 
e canalizados para a proteção assistencial;

b. as dificuldades de grande parte dos municípios brasilei-
ros – eu os conheço bem – para assumir toda a demanda 
da área de assistência social.

Em função dessa má vontade política dos entes federados 
municipais, que conheço na prática, digo que seria muito im-
portante encontrarmos uma normatização que, valorizando 
o princípio da gratuidade, não corra o risco de desperdiçar os 
recursos, as energias e as iniciativas da sociedade civil organi-
zada, por meio das instituições beneficentes, religiosas e filan-
trópicas, o que não considero estar de acordo com as normas 
em pauta, mesmo acreditando que o assunto requer urgência 
urgentíssima.

É bom lembrarmos que a metodologia dos 20% da receita 
bruta para aplicação no social encontra-se considerada de forma 
técnica também pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
quando instituiu a Resolução CFC nº 877/00, que considera as 
doações, subvenções e contribuições para custeio como contabi-
lizadas em contas de receita.

As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusi-
ve as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas 
no patrimônio social. Lembramos ainda que a entidade apenas 
administra esses recursos, que não pertencem à pessoa jurídi-
ca, não pertencem a seus gestores, mas às pessoas físicas por ela 
atendidas. Precisamos, nas interpretações, separar o joio do trigo. 
A efetiva fiscalização pública com a contribuição ratificada pelo 
controle social estabelecido nos espaços institucionais, chamados 
fóruns e conselhos, mostrará os tantos acertos computados, tal-
vez pelo fato de, diferentemente das empresas lucrativas, as ins-
tituições beneficentes não terem fins lucrativos e suas estratégias 
se basearem não no lucro e na competitividade, mas no benefício 
do próximo, com o consequente desenvolvimento social.
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O fim social não está no desperdício e sim em obter perma-
nentemente a prudência e a responsabilidade com a causa públi-
co-privada, conforme relatado pelos meus antecessores.

Este é o momento de utilizar os espaços institucionais e as 
ferramentas que estiverem ao nosso alcance para medir os resul-
tados dos esforços desprendidos tanto da ação do Executivo e do 
Legislativo quanto da repercussão deles para este braço forte e 
crescente do Terceiro Setor no Brasil.

Os recursos que a sociedade civil tem trazido, nobres Deputados, 
para se somar aos recursos do Tesouro da União, dos Estados e 
dos Municípios têm sido valorosos. E só não temos mais cap-
tação no mercado externo em função de uma mostra e de um 
marketing que não são reais nos rincões deste País, a exemplo 
do Vale do Jequitinhonha e do Nordeste, que eu conheço bem, 
na condição de representante de entidade de segundo grau de 
categoria profissional.

Nós não podemos prejudicar a saúde financeira dessas insti-
tuições, não podemos renegar os recursos vindos da sociedade 
civil. E diria mais: se a reforma tributária estabelece, conforme 
está dito, que trará mais recursos para a seguridade social, não 
está garantido o vínculo desse aumento para a seguridade social 
à assistência social deste País. Ou vamos rever essas nossas posi-
ções de forma urgente e urgentíssima com essa compreensão, ou 
realmente estaremos dando manutenção aos tantos beneficiários 
e usuários da assistência social, quiçá aumentando esse número.

Para terminar minha fala, lembro que no Brasil o Terceiro Se-
tor é o mercado crescente, principalmente na empregabilidade, e 
admite até aqueles que são demitidos do segundo e do primeiro 
setor. No Brasil temos tão somente um número próximo a 1,5 
milhão de trabalhadores nesse segmento, enquanto os Estados 
Unidos sozinhos têm 8 milhões. Será que não está faltando um 
apoio melhor a essas entidades que vieram se somar ao Poder Pú-
blico, a um parceiro, na solidariedade ao ser humano, para que 
possamos realmente diminuir a desigualdade social?

Muito obrigado a todos.
Obrigado, Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos ao 
Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Diretor-Presidente da 
Federação Nacional de Trabalhadores em Instituições Beneficen-
tes, Religiosas e Filantrópicas.

O Prof. José Augusto nos concedeu a liberdade, antes de lhe con-
cedermos a palavra, de anunciarmos a presença dos Deputados que 
por aqui passaram. Estiveram presentes os Deputados Eduardo 
Amorim, Nazareno Fonteles e Janete Rocha Pietá. Estão conos-
co em plenário os Deputados Raimundo Gomes de Matos e Dr. 
UPassaremos a palavra aos dois Deputados presentes para que se 
expressem durante 3 minutos, considerando a atuação que têm 
nesses segmentos.

Gostaríamos de registrar a presença da Pia Sociedade Filhas 
de São Paulo, na pessoa da Sra. Sebastiana Araújo da Silva; da 
Sociedade de São Vicente de Paula, na pessoa de Jacques Nunes 
de Freitas; da Associação Cristã de Moços, na pessoa de Maurí-
cio; do Hospital Sepaco, na pessoa de Dulce; da Liga Solidária, 
na pessoa de Alvino de Souza e Silva; da Casa de Ismael Lar da 
Criança, na pessoa de Waldemar Martins da Silva; da Presidenta 
do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência So-
cial, na pessoa de Tânia Maria; do Centro de Formação e Inte-
gração Social de São Bernardo do Campo (Camp SBC), na pessoa 
de Neiva dos Santos Cunha; da Presidenta do Conselho Estadual 
de Assistência Social do Mato Grosso e Presidenta do Fórum Na-
cional de Assistência Social (Fonaseas), Sra. Lenil Figueiredo; e 
representando o Terceiro Setor da OAB-São Paulo, Osasco, a Co-
missão de Direito do Terceiro Setor da OAB, Sr. Cláudio Ramos. 
Estão conosco também a Presidenta do Conselho Municipal da 
Assistência Social de Guarujá, São Paulo, Sra. Regina Rodrigues 
da Costa; a Assistente Social da Prefeitura Municipal de Guarujá, 
Eunice Teíga de Araújo; o representante da Legião da Boa Vonta-
de (LBV), Sr. Eduardo de Oliveira, e a Sociedade São Vicente de 
Paula, os Vicentinos, Sr. Robson Lopes.

Vamos continuar anunciando as demais entidades que se fi-
zerem presentes.

Passamos a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, 
Presidente da Frente Parlamentar do Terceiro Setor.
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O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS – Saúdo 
os Deputados Dr. Talmir e Roberto Britto pela iniciativa desta 
Casa e desta Comissão de Legislação Participativa de abrir este 
fórum, este debate, neste seminário.

A política nacional de assistência social vem sendo pautada 
nesta Casa, conforme muitos Parlamentares têm acompanhado. 
Por meio da criação dessa frente parlamentar, tivemos a opor-
tunidade de publicizar e debater essas ações que precisam ser 
normatizadas no Terceiro Setor.

Existem gargalos, e não são só gargalos orçamentários, e pre-
cisamos avançar em várias propostas que tramitam nesta Casa. 
Alguns PLs já foram vencidos, outros precisam que nos debru-
cemos sobre eles e, por intermédio do Presidente Michel Temer, 
acelerar essas prioridades.

Todos nós temos de concordar que o ano legislativo é este. O 
ano de 2010 passa a ser eminentemente político, o que dificul-
ta determinados pactos. Iremos na próxima quarta-feira – todos 
estão convidados – debater o relatório da formatação do SUAS, 
que é importante.

O Senado também já está com o PL, o que vai fazer com que 
possamos ter a estrutura organizacional do Ministério e ter, de 
uma vez por todas, o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome na estrutura organizacional com todos os seus 
cargos. Então, nós precisamos abraçar essa causa da certificação.

Há várias interpretações jurídicas e iniciativas também do Par-
lamento. Não tive conhecimento do relatório que o Deputado 
Eduardo Barbosa irá apresentar, mas a contribuição da Comissão 
de Legislação Participativa fará com que possamos aprimorar a 
matéria e evitar alguns obstáculos ou obstrução durante a votação.

Acredito que os Deputados Roberto Brito e Dr. Talmir e os 
demais que compõem esta Comissão irão condensar e levar ao 
Deputado Eduardo Barbosa as propostas aqui apresentadas pelo 
Terceiro Setor – Rebrates, OAB, entidades das áreas de assistência, 
educação e saúde. Assim, poderemos já apresentar ao Plenário 
uma proposta sem grandes emendas, evitando que a matéria fi-
que prejudicada.
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Existem algumas anomalias que precisam, de uma vez por to-
das, ser solucionadas. 

Outra questão que nos preocupa é a reforma tributária, que está 
na contramão da assistência social. Inclusive, a Frente Parlamen-
tar da Saúde, com o Deputado Darcísio Perondi, bem como nós, 
da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, já falamos 
ao Deputado Sandro Mabel sobre a necessidade de revermos essa 
reforma tributária que o Executivo mandou. O Deputado Sandro 
Mabel acatou algumas emendas, mas persiste em não garantir 
os recursos necessários, tirando da assistência social toda aquela 
composição de orçamento, o que poderá gerar um caos.

Esta iniciativa é importante para elucidarmos o assunto e tra-
tarmos com transparência as preocupações que esta Casa precisa 
ter. Por isso, queremos continuar de plantão. 

Parabenizo os que estão aqui presentes, bem como a Comis-
são de Legislação Participativa pelo evento.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Depu-

tado Raimundo Gomes de Matos.
Além da Comissão de Legislação Participativa, fazemos ques-

tão de contar com participação da Frente Parlamentar presidida 
por V.Exa., para que possamos encaminhar ao Plenário realmen-
te uma proposta lapidada em conjunto com o Deputado Eduar-
do Barbosa e com quem também tiver interesse.

Passo agora a palavra ao Deputado Dr. Ubiali, médico neuro-
logista, também muito preocupado com todas essas causas e com 
a questão das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes). 

Com a palavra o Deputado Dr. Ubiali, Deputado muito ativo 
no Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Bom dia a todos.
Dr. Talmir, parabenizo V.Exa. pela iniciativa do requerimento 

que permite à Comissão de Legislação Participativa promover 
esta discussão.

É muito importante que o Terceiro Setor, até bastante orga-
nizado, tenha uma organização político-participativa maior. 
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Ouvimos da Dra. Marília de Castro, da Rebrates, informações 
que deveriam ser de total conhecimento de todas as entidades 
assistenciais. No entanto, eu, que sou Presidente da Federação 
das Apaes do Estado de São Paulo, afirmo que elas não são do 
conhecimento de todo mundo.

Deveríamos, por obrigação legal, conhecer a Constituição, 
mas não a conhecemos; falamos muito dos nossos direitos, mas 
não sabemos quais são os nossos direitos de fato. Seminários 
como este nos alertam para a necessidade de nos dirigirmos às 
pessoas que confiam na nossa atuação parlamentar e na nossa 
ação junto a grupos assistenciais e discutir profundamente o que 
já conquistamos, mas não conseguimos fazer com que, de fato, 
seja executado. Devemos cumprir aquilo que também foi dito 
aqui: que a gratuidade é um princípio ético e político e que os 
recursos não pertencem – o senhor disse muito bem, Dr. Geraldo 
– às pessoas jurídicas e, sim, às pessoas físicas por elas assistidas.

Ouvimos aqui, igualmente bem destacado pela Dra. Marília 
de Castro, que é muito comum, neste Parlamento, legislar-se 
pela exceção, pelo fato isolado e transformá-lo num todo, até 
porque não interessa muito esse tipo de despesa. E como as en-
tidades assistenciais, até por princípio, e talvez por um princípio 
errado, nunca fazem da política uma ação concreta, não têm 
atuação concreta na política, e se mantêm alheias, ficam muito 
mais no pedir do que no oferecer, faz com que não tenhamos no 
Parlamento a consciência que deveríamos ter: a de que a assis-
tência social é uma obrigação, e não um favor.

Por isso fico muito contente, Deputado Dr. Talmir, com a ini-
ciativa de V.Exa. Inclusive me antecipei e pedi para a Dra. Ma-
rília de Castro repetir esta palestra em São Paulo, para os meus 
conselheiros, a fim de multiplicarmos as suas ideias. 

Como não poderei ficar aqui todo o tempo em razão de ou-
tros compromissos, solicitarei a transcrição de todo o seminário 
para ler a contribuição de todos, e tenho certeza de que ele será 
de grande ajuda para todos, principalmente no momento em 
que elaboramos a lei que vai assegurar nossos direitos de forma 
mais clara. Acredito que assim o será.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradeço a ambos 
os Deputados as palavras. 

Se outros Deputados chegarem, vamos conceder-lhes a pala-
vra, pelo prazo de 3 minutos. Aliás, esse prazo foi seguido à risca 
pelos que se pronunciaram, o que é difícil acontecer.

Informo que o Deputado Roberto Britto, nosso Presidente, 
tendo em vista compromissos previamente assumidos, teve de 
se ausentar, e passou para mim a condução deste seminário.

Vamos passar a palavra agora ao Prof. José Augusto de Mattos 
Lourenço, e, em seguida, daremos início aos debates para que to-
dos os representantes das entidades possam se manifestar, oral-
mente ou por escrito. Cada qual disporá de 2 minutos.

Como citamos anteriormente, está tudo registrado, e a cola-
boração de cada um dos senhores será muito importante para os 
destinos do País, no sentido de contemplar o Terceiro Setor e, 
principalmente, atender à população que tanto necessita. 

Passo a palavra ao Prof. José Augusto de Mattos Lourenço, 
Presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS LOURENÇO – Dr. Talmir, 
nobres Deputados, autoridades presentes citadas pelo cerimonial, 
é uma grande satisfação, principalmente a convite do Dr. Talmir, 
termos oportunidade de vir aqui falar sobre os projetos de lei. 

Alguns projetos tratam das entidades, mas gostaria de citar 
quem somos nós, quem são essas entidades. Eu procurei saber 
quantas entidades existem no País. Segundo a última pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2005 
havia 601.600 entidades sem fins lucrativos e 338.162 fundações 
privadas e associações sem fins lucrativos.

A idade média de todas essas entidades gira em torno de 12 
anos da sua fundação, e o número de trabalhadores empregados 
por essas 338 mil entidades à época correspondia a 1 milhão e 
700 mil. 

Esse contingente representa 22,1% do total dos empregados 
na administração pública do País e 70,6% do total de emprego 
formal no universo das 601 mil entidades sem fins lucrativos 
existentes no Cadastro Central de Empresas de 2005.
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Vamos aos projetos. Infelizmente, seremos repetitivos pelo 
que já foi dito pelas Dras. Marília e Lúcia e pelo Geraldo, mas te-
mos de insistir num ponto: todos os projetos, de forma aviltante, 
ilegal e inconstitucional convertem a imunidade em figura jurí-
dica não prevista em lei. 

As entidades beneficentes de assistência social, como já ocor-
re, continuarão a pagar sua imunidade na forma de isenção, com 
sua compensação, via concessão obrigatória, do percentual de 
20% de sua receita bruta. Trata-se de efetivo pagamento da isen-
ção – entre aspas – “imunidade”, por meio da obrigação de pres-
tar serviços, e serviços gratuitos.

Entende-se ser desnecessário regulamentar o gozo da imuni-
dade tributária e previdenciária, pois a Constituição Federal de 
1988 recepcionou a Lei nº 5.172, ou seja, o Código Tributário 
Nacional, que estabelece em seu art. 14 os requisitos essenciais 
ao seu gozo. 

Já está pacificado no excelso Supremo Tribunal Federal que 
a disposição contida no § 7º do art. 195 da Constituição Fede-
ral não se trata de isenção, mas de efetiva imunidade. Tanto no 
Projeto de Lei nº 3.021, quanto no Substitutivo do Deputado 
Eduardo Barbosa, o Projeto de Lei nº 7.494, cujos arts. 14 e 25 
tratam de receita bruta. 

No substitutivo, retirou-se a palavra “bruta”, mas tem de ficar 
bem claro para todos, principalmente para a Receita Federal, que 
as palavras certas são: “receita efetivamente recebida”. Por quê? 
Porque no setor educacional – e temos visto na imprensa –, na 
educação básica a inadimplência hoje gira em torno de 10% a 
15%. No ensino superior, está em torno de 20% a 25%. Mais do 
que o Governo exige de todas as entidades, não há empresa no 
País que possa arcar com esses custos.

Já pagamos impostos ao Governo – aquelas entidades que pa-
gam todos os impostos – já pagamos o Imposto sobre Serviços 
(ISS) para o Município sobre a receita total e pagamos também so-
bre aqueles alunos em débito com os estabelecimentos de ensino.

Em São Paulo, por exemplo, como há o cupom fiscal, no iní-
cio do ano mandamos para a Prefeitura tudo o que a escola rece-
be, quantos alunos matriculados, valor das anuidades escolares 
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e automaticamente vem o imposto a ser pago pelas escolas. Se 
recebeu ou não, esse imposto tem de ser pago.

Eu digo que está clara essa forma de receita efetivamente rece-
bida porque, como exemplo, eu cito o Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) IV, que foi publicado agora no mês de julho, e a Por-
taria Normativa Conjunta nº 6 sobre essa legislação do Refis IV. 
A lei é clara quando estabelece que podem participar desse Refis 
todas as empresas, inclusive as empresas do Simples Nacional.

Podem ser abatidos e negociados os débitos das empresas que 
recolheram o INSS dos empregados e não pagaram esse imposto. 
O que estabelece a portaria conjunta? Elimina o Simples Nacional 
e não menciona esses débitos com o INSS. Então, a lei é uma 
coisa e a interpretação da receita é outra e, por isso, essas modi-
ficações têm de ficar claras no texto.

Fica-nos também a preocupação de disciplinar os custos que 
geram atendimentos e gratuidades em ações assistenciais man-
tidas pelas entidades de educação, tais como clínicas, hospitais 
universitários dedicados à comunidade carente.

E, aí, resta-nos uma indagação: para quem prestar contas des-
sa assistência social exercida pela entidade educacional? Isso vai, 
com certeza, prejudicar todas as entidades que trabalham em vá-
rios setores, como, por exemplo, citamos o repasse de recursos a 
obras sociais, creches e casas de repouso.

A oportunidade é excelente, Dr. Talmir, para que possamos 
discutir, mas o tempo que nos deram é muito curto e muito es-
casso e todo esse trabalho elaborado vamos deixar na mão do 
Deputado para que seja muito melhor analisado na próxima se-
mana e nas que virão.

Agradecemos ao Deputado Dr. Talmir, que, desde que foi apre-
sentado o Projeto de Lei nº 3.021, o primeiro, tem recebido tanto 
a Fenep como a Frente Brasileira do Terceiro Setor, representadas 
por mim, pela Marília e pela Dra. Lúcia, e tem acompanhado 
todos nós nessa conversa com os demais Parlamentares.

Obrigado, Deputado Dr. Talmir, pela oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradeço ao 

Prof. José Augusto de Mattos Lourenço pela exposição.
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Registro a presença do Deputado João Paulo Cunha, nosso com-
panheiro e amigo, que faz parte também do Movimento Político 
pela União. Trabalhamos juntos o orçamento impositivo e tanta 
coisa importante aqui no Congresso, a quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO PAULO CUNHA – Deputado Dr. 
Talmir, representantes da assistência social, do Terceiro Setor 
do Brasil que vêm à Comissão de Legislação Participativa trazer 
mais uma vez as suas preocupações, apresentar sugestões para 
que possamos aperfeiçoar o projeto que regulamentará a ação do 
trabalho da assistência social, da educação e da saúde relaciona-
do ao Terceiro Setor do nosso País.

Eu quero parabenizar o Deputado Dr. Talmir, a Comissão de 
Legislação Participativa que, em boa hora, realiza este debate 
para complementar os debates que a Câmara dos Deputados já 
tem patrocinado, quer seja nas Comissões específicas e relacio-
nadas aos temas que incidem sobre esse projeto, quer seja nas 
Comissões e reuniões bilaterais entre os Relatores de cada Co-
missão, o Executivo e os setores interessados.

O advento da Medida Provisória nº 446, na realidade, ao in-
vés de resolver a relação do Estado com as nossas entidades de 
forma mais transparente e clara, acabou criando certa confusão 
e indefinição quanto ao alcance das ações das nossas entidades 
pelo País afora.

E se isso é verdade, temos a oportunidade, então, a partir do 
debate sustentado no Projeto de Lei nº 3.021, de buscar uma so-
lução real, efetiva para esse problema, que não desconheça a rea-
lidade das nossas entidades e dos setores envolvidos e, ao mesmo 
tempo, resolva de vez essa imagem que parte da sociedade tem 
das entidades filantrópicas. Sob o argumento de punir os maus 
acabamos punindo os bons e precisamos resolver essa situação 
com a oportunidade que temos agora.

Tanto o Relator da Comissão de Educação, Deputado Carlos 
Abicalil, quanto o Relator da Comissão de Assistência, Deputa-
do Eduardo Barbosa, e o Relator da Comissão de Finanças e Tri-
butação, Deputado Aelton de Freitas, estão, inclusive para dar 
certa celeridade ao processo, trabalhando de forma conjunta e 
interagindo com os seus respectivos Ministérios – o Deputado 
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Carlos Abicalil na Comissão de Educação interagindo mais in-
tensamente com o Ministério da Educação; o Deputado Eduardo 
Barbosa com o Ministério do Desenvolvimento Social; e o Depu-
tado Aelton de Freitas com a Receita Federal.

E é verdade, provavelmente diversas entidades presentes hoje 
aqui já têm participado, têm feito um esforço muito grande, 
atendido muitas pessoas, conversado com muitas entidades na 
busca daquilo que pode ser o melhor para as nossas entidades.

Então, Dr. Talmir, eu não sei qual foi o encaminhamento que 
V.Exa. deu no início, mas o resultado desta audiência, do meu 
ponto de vista, deverá ser remetido aos Relatores específicos de 
cada Comissão, com as sugestões apresentadas pelas entidades 
para que eles possam, cada um na sua área especificamente, ter 
mais informações, mais sugestões para o seu relatório final.

Aproxima-se o momento de a Câmara decidir. Eu conversei, 
depois de uma reunião lá em São Paulo, com a Marília, com o 
Deputado Carlos Abicalil, que me relatou que de alguns dias para 
cá já tivemos alguns avanços em relação ao parecer mais público 
havido na Câmara. E tem sido assim, permanentemente tem so-
frido alterações a partir do diálogo com as entidades e os setores.

Por derradeiro, eu quero dizer que, primeiro, esta reunião é 
muito importante porque ocorre num momento bom, quando 
começa a afunilar para decidir. Segundo, que a resultante deste 
seminário pode servir como mais um subsídio aos Relatores es-
pecíficos. E, terceiro, que possamos confiar que deste trabalho 
sairá um arcabouço para o Terceiro Setor do nosso País muito 
melhor do que era e que todas as entidades possam continuar o 
seu trabalho tranquilas, seja nas áreas da educação, da saúde ou 
da assistência social.

O Governo, em particular o Ministro Patrus Ananias – com 
quem tenho dialogado mais, tenho tido relação mais próxima –, 
reconhece o trabalho que as entidades fazem no Brasil, reco-
nhece o papel complementar, às vezes até singular, que algu-
mas entidades realizam por este País afora e quer de fato buscar 
uma saída, para o bem do setor, para o bem dos serviços que 
são prestados.
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Dr. Talmir, parabéns pela iniciativa. Parabéns para a Comissão 
de Legislação Participativa e para as entidades que aqui vieram. 

É assim mesmo. A lei a ser elaborada não pode ser resultan-
te de uma, duas, ou três cabeças, mas do trabalho de todos os 
que quotidianamente fazem o atendimento, das preocupações 
de quem dirige o Estado e de quem tem a responsabilidade de 
escrevê-la, ou seja, o Legislativo.

Parabéns para todos nós. Que possamos oferecer sugestões 
para aperfeiçoar o projeto, a fim de que ele, ao final, seja o me-
lhor para o País. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Depu-

tado João Paulo Cunha.
Quero dizer que esteve conosco e deverá voltar o Deputado 

Lincoln Portela, e que diversos assessores de Deputados estão 
presentes.

Antes de passar a palavra aos presentes para que formulem 
suas questões, por escrito ou se inscrevam aqui na mesa para se 
manifestarem, durante 2 minutos, gostaria de dizer, mais uma 
vez, que a Comissão de Legislação Participativa quer, através do 
processo de democracia participativa, fortalecer todos os seg-
mentos organizados da sociedade. Tudo aqui está sendo gravado 
e registrado para nos subsidiar, para, no momento da votação 
em plenário, podermos fazer o melhor para o nosso País.

O primeiro inscrito é o Sr. Waldemar Martins da Silva, da Casa 
de Ismael. Informo às pessoas que estão lá fundo e queiram fazer 
uso da palavra que o microfone chegará até elas.

Vou citar outras entidades presentes: Encontram-se presentes 
a Sra. Terezinha de Oliveira, representando o Centro Guadalupe, 
o Lar Maria Amélia, a Associação Raio de Luz e a Apaces; a Sra. 
Monaliza Costa Santos, representante da Confederação Nacional 
de Saúde; o Sr. Márcio Toscano M. Ferreira, representando a So-
ciedade Bíblica do Brasil; a Sra. Vivian N. F. Fonseca, representan-
do a Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à Comunidade 
(Afago); a Sra. Maria Joaquina de Jesus, Presidenta do Conselho 
Estadual de Assistência Social (Ceas) de Goiás; Sra. Rosa Maria 
Ruthes, representando o Instituto Social Educativo Beneficen-
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te Novo Signo; o Sr. Edval Bernardino Campos, do CFESS e do 
CNAS; o Sr. Henrique Sérgio, gerente e administrador financeiro 
da Unibes; o Sr. Charles Roberto Pranke, do Colegiado Nacional 
de Gestores Municipais de Assistência Social; a Sra. Márcia Maria 
Biondi Pinheiro, Presidenta do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social (CNAS); a Sra. Núbia da Luz Martins Gomes, Presiden-
ta do Conselho Estadual de Assistência Social do Maranhão; Sra. 
Maria Joaquina, Presidenta do Conselho Estadual de Assistência 
Social de Goiás; Sra. Edilar Cruz, do Conselho de Assistência So-
cial do Rio Grande do Sul; Sr. Samuel Rodrigues, representante 
do Movimento Nacional de População de Rua; Sra. Célia Serra, 
representante da entidade Amélia Rodrigues; Sra. Regina Pinto, 
representante da Feasa; Sr. Carlos Alborghetti, representante da 
Cidade dos Meninos; Sra. Abigail Siqueira, representante do Lar 
de Maria; e a Sra. Janaína Tavares, representante da Feasa.

Passamos agora a palavra ao Sr. Valdemar Martins da Silva, o 
primeiro inscrito, representante da Casa de Ismael.

O SR. VALDEMAR MARTINS DA SILVA – Dr. Talmir, o que é 
bom deve ser repetido.

Foi muito bom V.Exa. ter nos convidado para participar desta 
reunião, até para que cada um tivesse a oportunidade de dizer: 
eu contribuí. 

Fiquei muito feliz com a fala da Dra. Marília quando ilustrou 
com aquele exemplo do automóvel para que todos pudessem 
entender que não existe atividade 100% gratuita. Eu aproveito 
esta oportunidade, Doutora, para dizer que em nenhum dos três 
setores da ordem econômica e social existe gratuidade 100%. 

No mundo religioso, quem dá aos pobres empresta a Deus. Já 
contraiu uma dívida. No mercado, não tem almoço de graça. No 
setor público, o Estado, a entidade assistencial mais genuína, 
tem o poder de tributar para fazer a sua atividade. E aí querem 
que as entidades de assistência social tenham 100% de gratuida-
de sob o argumento de que isso acontece em função da necessi-
dade das pessoas. Aí eu pergunto: que política pública o Estado 
pode cobrar? Nenhuma. Então, quem tem que dar gratuidade 
100% é o Estado, porque é ele que faz a arrecadação de todo 
o tributo e de toda a contribuição. A entidade pode até fazer a 
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gratuidade 100% dentro da meta conveniada, mas sem prejuízo 
da atividade meio para poder sustentar a atividade fim. 

Mais ainda, ao não deixar que a entidade de assistência so-
cial cobre por serviços prestados, não está sendo preservada a 
isonomia das outras políticas. Por quê? Porque a Educação pode 
cobrar 20% de carona no Decreto nº 2.536, editado para a Assis-
tência Social. Ela pode cobrar pacificamente esses 20%; a Assis-
tência Social, não, e assim também a Saúde. 

Então, para efeito de isonomia, e até de subsistência da en-
tidade, se não fizéssemos isso, o que estaria acontecendo? Seria 
para nós, dirigentes, e os voluntários, a escravidão na Assistência 
Social. Além de trabalhar de graça, paga para trabalhar. Na Assis-
tência Social é assim. 

Quanto à certificação, tenho um trabalho que irei passar para 
a Dra. Marília, se esta me permitir, sobre gratuidade. Nesse tra-
balho, faço alguns comentários sobre o Projeto de Lei nº 3.021.

Parece que estamos querendo ainda entrar na área da benefi-
cência, da filantropia, do Estado que já se separou, que já se lai-
cizou, e normatizar também o trabalho beneficente. E trabalho 
beneficente é uma motivação, é filantropia, é do coração. Fosse 
assim, eu iria querer também um certificado de isenção do meu 
Imposto de Renda porque eu faço trabalho gratuito.

Ora, para facilitar essa burocracia toda, até em termos de con-
solidação legislativa, o que venho defendendo inclusive junto 
a conselhos é que não se dê o certificado de beneficência. Para 
a entidade obter a isenção, ou a imunidade – e a isenção está lá 
impropriamente no art. 195, já corrigida pelo Ministro Moreira 
Lima – é preciso que ela tenha a titularização da utilidade públi-
ca nas esferas de poder.

Aí, seria necessário estipular um período para que ela perma-
neça com o título municipal, outro para o título estadual e, por 
fim, a condecoração máxima seria a de utilidade pública federal. 

Para concluir, digo que com isso acabaríamos com as enti-
dades fantasmas e com essa burocracia de tantos certificados. 
Ficaria apenas o título de utilidade pública, porque ela está exer-
cendo uma atividade do Estado de forma complementar.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 
Valdemar Martins da Silva.

O tempo realmente é escasso. Agora, todos têm a liberdade de 
encaminhar, para a Comissão de Legislação Participativa, subsí-
dios e documentos, da mesma maneira que o Sr. Valdemar disse 
que irá encaminhar seu trabalho à Dra. Marília de Castro, da 
Rebrates.

Então, apesar da escassez do tempo, todos aqui, na sequência, 
até o momento da votação no plenário, poderão contribuir com 
subsídios.

Logo depois dos dois próximos inscritos, vamos conceder a 
palavra aos componentes da Mesa que já se manifestaram, para 
comentarem o que foi apresentado no debate, respondendo às 
considerações do Sr. Waldemar.

Agora, vou conceder a palavra ao Sr. Cláudio Ramos, repre-
sentante da Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seção São Paulo.

O SR. CLÁUDIO RAMOS – Inicialmente, meu bom dia a todos.
Quero parabenizar a Comissão de Legislação Participativa, 

na pessoa do seu Presidente, Deputado Roberto Britto, bem 
como o nobre Deputado Dr. Talmir, que acolheu tão gentilmen-
te, numa mobilização efetuada recentemente, a defesa da causa 
do Terceiro Setor.

Na verdade, esta Comissão de Legislação Participativa tem 
como foco a democracia participativa em ação. Então, estamos 
neste espaço público permitindo que a sociedade civil se mani-
feste e, efetivamente, participe da causa do Terceiro Setor. Até 
porque não existe sociedade civil forte sem atuação e ação de 
seus representantes aqui representados.

Nesse sentido, foi instituída a Frente Brasileira do Terceiro 
Setor que tem como foco valorizar e resgatar esse setor, princi-
palmente neste momento, para que contribua com o aperfeiço-
amento do marco legal, em especial uma análise e um estudo 
sobre o Projeto de Lei nº 3.021.

Entendo que, especialmente neste momento, vivemos um 
tsunami jurídico atropelado por várias iniciativas legislativas. 
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Quero citar aqui a Medida Provisória nº 446, que criou uma ins-
tabilidade jurídica, uma insegurança jurídica. Se antes vivíamos 
uma insegurança jurídica, com esta medida provisória caminha-
mos para o limbo jurídico, um inferno purgatório em relação às 
nossas ações.

Em que pese estar aqui representando, junto com a minha Pre-
sidenta, Lúcia Bludeni, a Comissão do Terceiro Setor, sinto o im-
pacto dessas medidas como gestor social que sou. Refletimos nes-
ta semana qual seria o impacto da aprovação do art. 19. No nosso 
caso em especial, uma organização média, teríamos de encerrar as 
atividades de cinco unidades assistenciais, comprometendo em 
torno de quinhentas crianças e idosos que não poderiam receber 
o atendimento em função da eliminação da atividade meio, im-
pedida pelo art. 19, do Projeto de Lei nº 3.021.

Queremos também deixar registrada nossa indignação quan-
to à Portaria nº 208, do Ministério do Desenvolvimento Social, 
em que o Congresso Nacional também não foi contemplado.

Essa portaria invade competência de outros Ministérios, bem 
como ataca a própria Constituição Federal e a legislação infra-
constitucional que trata inclusive das competências do CNAS. 

Precisamos, de tal sorte, rever o art. 19 do PL nº 3.021 e tam-
bém a Portaria nº 208, devolvendo ao Congresso Nacional a dis-
cussão sobre o tema, permitindo o protagonismo, a participação 
e o controle social da sociedade civil. Claro, sempre com o apoio 
desses Parlamentares, que representam os interesses do povo. 

Agradecemos aos Deputados e Senadores que têm atendido a 
Frente Brasileira do Terceiro Setor, gentilmente sensíveis à causa. 

Precisamos do apoio dos Srs. Parlamentares em prol dos hi-
possuficientes, até porque o que fizermos aqui, com certeza, re-
fletirá na vida dos assistidos. Então, a causa não é nossa, a causa 
é dos assistidos. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos ao 

Dr. Cláudio Ramos pela manifestação.
Passamos a palavra para o Sr. Márcio Toscano Ferreira, da So-

ciedade Bíblica do Brasil.
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O SR. MÁRCIO TOSCANO FERREIRA – Bom dia a todos. 
Este momento, como todos estão mencionando, é de muita ale-
gria, porque podemos discutir o nosso dia-a-dia. 

O Terceiro Setor tem dificuldade de se reunir para discutir 
o seu dia-a-dia, que hoje se resume na seguinte situação: uma 
verdadeira insegurança jurídica. E não é de hoje, é de sempre. 
Mas, nos últimos anos, com o aumento da fiscalização, com o 
aumento dos controles, essa insegurança jurídica se dá no nosso 
cotidiano. Mesmo as entidades que estão completamente certi-
ficadas, com suas atividades regularizadas, vivem um mal-estar 
em todos os momentos, porque parece que sempre está faltando 
alguma coisa.

A nossa instituição foi fundada em 1948. Completamos 61 
anos de idade em 2009. No ano passado, atendemos a 17 mi-
lhões de pessoas neste Brasil. Nós não temos 1 real de aporte 
de dinheiro público. Estamos vivendo como muitas entidades 
gostariam de viver, com o resultado do nosso próprio serviço. Se, 
amanhã, eu não puder cobrar pelo meu serviço, essas 17 milhões 
de pessoas não mais serão atendidas. 

Não nos podemos esquecer de que o Terceiro Setor não está à 
beira da ilegalidade. Pelo contrário, julgo eu que o controle que 
existe sobre o Terceiro Setor é bem maior do que sobre qualquer 
empresa do Segundo Setor, Centro de Iniciação e Capacitação 
Profissional (Cicap), Ministério Público, CNAS, e por aí vai. Te-
mos controles e mais controles e mais controles. A fiscalização 
está sempre à nossa porta. E há um detalhe importante: a nossa 
entidade tem certificado desde 1965, o Certificado de Utilidade 
Pública Federal, desde 1967. Também tem certificados de utilida-
de pública estadual e municipal. Quando apresentamos esses do-
cumentos para a Receita Federal, esta não se importa com isso. 

Precisamos sempre bater à porta do Poder Judiciário para ver 
reconhecida a nossa condição de imune aos impostos e contri-
buições sociais. Quem nos concedeu isso foi nada mais, nada 
menos do que a própria Constituição Federal. Agora, nos subme-
temos a portarias, normas, medidas provisórias (MPs) em detri-
mento da Constituição Federal.
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Não nos podemos esquecer de que isso tudo começou a in-
flamar porque os próprios órgãos, os entes públicos, começa-
ram a perceber o quanto estavam deixando de arrecadar des-
sas entidades. Porém, se esse contingente de 1 milhão e 700 
mil pessoas – acredito que hoje já sejam 2 milhões – perdesse 
o emprego amanhã, o Governo também deixaria de arrecadar 
no que se refere às contribuições pessoais de recolhimento de 
INSS, Imposto de Renda, aquilo que gera de renda para as famí-
lias no seu meio, no seu entorno.

Vou dar um exemplo de um programa social que temos muito 
forte na Amazônia. Atendemos à população ribeirinha. Uma vez, 
chegando a uma comunidade muito afastada, oferecendo ali as-
sistência médica, o nosso abordador chegou ao chefe daquela 
comunidade dizendo que estava chegando com ajuda, com mé-
dicos, medicamentos e outras coisas mais que oferecemos. A per-
gunta do chefe daquela comunidade ribeirinha foi a seguinte: 
“O que é um médico?” Eles não sabiam o que é um médico. O 
Governo não estava lá. O Segundo Setor não estava lá, mas o 
Terceiro Setor está cobrindo nosso País. Esse é o Terceiro Setor 
que está aí. 

Nós precisamos ter, sim, uma norma jurídica que nos dê se-
gurança para trabalhar, tranquilidade. As “pilantrópicas”, como 
costumam dizer – a doutora disse com muita propriedade –, são 
a minoria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Para concluir. 
O SR. MÁRCIO TOSCANO FERREIRA – E eu quero deixar 

claro para todos aqui: nós precisamos estar unidos, debater e bri-
gar pela nossa imunidade e não isenção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 
Márcio Toscano Ferreira.

Antes de passar a palavra para os outros inscritos, conforme já 
havíamos combinado, vamos conceder a palavra aos expositores 
deste período da manhã, para que se manifestem relativamente 
às colocações feitas pelos três inscritos no plenário, mesmo consi-
derando que, no final da manhã, antes do intervalo para o almo-
ço, eles também terão um momento para considerações finais.
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Passamos a palavra livremente para a Mesa, para que se ex-
presse em relação às colocações dos três primeiros.

Para começar, passo a palavra ao Geraldo.
O SR. GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO – Eu 

penso, de acordo com a primeira intervenção feita, que pre-
cisamos realmente, no Brasil e não apenas no Terceiro Setor, 
desburocratizar a normatização no que diz respeito às pessoas 
jurídicas. A certificação de utilidade pública é importante, mas 
burocratizar o sistema, levar morosidade ao sistema, principal-
mente ao setor que mais cresce neste País, é algo que precisa ser 
pensado melhor.

Quanto à segunda intervenção que tivemos, concomitante 
com o representante Márcio, eu diria que vemos com muita pro-
priedade característica muito peculiar à categoria que eu repre-
sento, que são os empregados. Vemos, para nossa tristeza, a cada 
momento, uma intervenção inconstitucional, em prejuízo não 
tão somente dos dirigentes das instituições, mas principalmente 
dos empregados, que são quem está no meio.

Precisamos lembrar que a riqueza deste País – o Produto In-
terno Bruto (PIB) é o oitavo na economia mundial – é construída 
pelos trabalhadores em sua maioria. O que vemos no capitalis-
mo brasileiro é financiamento com recurso público, através do 
Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), Banco do Brasil e Caixa. E o que vemos no Terceiro Setor 
é a participação da sociedade civil organizada. Poderia até haver 
mais canalização de recurso se não se rotulasse o Terceiro Setor 
com base na exceção, na minoria, de modo generalizado. 

Não é questão do segmento, mas do ser humano. Como seres 
humanos, nós podemos ter opção: o lado bom ou o lado ruim. 
E, na nossa categoria, eu posso garantir que a capacidade de 
doação e o espírito de solidariedade sobressaem muito. É isso 
que tem fortalecido e “empoderado” as famílias com alto nível 
de vulnerabilidade social. Nós precisamos remunerar decente 
e dignamente, e não flexibilizar direitos trabalhistas, em fun-
ção de um aperto do Poder Público nas três esferas de governo. 
E mais nos municípios, onde se encontra má vontade política 
para aportar recursos do Tesouro para principalmente abarcar as 
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pessoas mais sofridas e que se encontram em situação de mise-
rabilidade neste País. 

Eu penso que essa compreensão nós precisamos ter. Essa com-
preensão nós precisamos levar para o Poder Público e não deixar 
que o Terceiro Setor seja engessado, prejudicando o alto nível de 
empregabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 
Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho.

Passamos a palavra, para comentar as colocações da plateia, à 
Dra. Lúcia Bludeni, Presidenta da Comissão do Terceiro Setor da 
Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo.

A SRA. LÚCIA BLUDENI – Eu estou percebendo, a par de co-
locarmos matérias teóricas e fazermos comentários sobre a vida 
prática das organizações, como disse o Dr. Cláudio, o problema 
da portaria do Ministro, que atropelou o Legislativo, quer dizer, 
ele está pondo os efeitos. Está tentando fazer valer os efeitos 
através de uma portaria, o que é um absurdo no País. Temos 
uma pirâmide escalonada em termos de hierarquia das leis. En-
tão, ele quer os efeitos do Projeto de Lei nº 3.021 implementa-
dos pela portaria.

Sr. Presidente, o importante é o seguinte: esse espetáculo 
cívico – posso dizer isso do Terceiro Setor, e isso é muito bacana 
e importante – que estamos vendo nesta manifestação, neste se-
minário para o qual o senhor abriu as portas, para que ocorresse, 
é uma prova viva do quanto esse segmento é relevante.

Todo esse setor é movido com dinheiro nosso mesmo. É con-
tribuição da sociedade civil devolvida pelo Erário, que não exe-
cuta em sua totalidade, porque ele teria de ampliar seus quadros, 
contratar mais servidores, mas não pode fazer isso. Então, ele 
apenas está transferindo para organizações com esse modelo.

Quanto à questão do SUAS – inclusive está escrito aqui, e 
acho que ninguém falou do SUAS até agora –, na área de saúde 
há uma tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) para repasse 
do dinheiro público. Para o SUAS não há uma tabela de como 
repassar para as organizações de assistência social. Diz-se que, 
dependendo da básica, média e alta complexidade, já existe uma 
tabela para o repasse nos convênios.
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É preciso esclarecer aos Deputados, pelo menos em São Paulo, 
onde tenho alguma vivência no Conselho Municipal de Assistên-
cia Social, que é importantíssimo esse espaço, porque quando en-
tra a organização, ela começa a ser fiscalizada verdadeiramente. 
Ela é visitada. Ela é por área de atuação. Não sei por que a mídia 
colocou. Parece-me que ela quer acobertar verdadeiras fraudes, 
levando a prêmio a cabeça das organizações. Na verdade, é muito 
sério. Entra o pedido de certificação, de inscrição, vai para o de-
partamento competente na prefeitura, para um técnico. Os con-
selheiros vão visitar. Quando há algum problema do Conselho 
Tutelar, os conselheiros vão à organização. Além disso, formam-
se os processos para o “carimbaço”– vamos chamar assim –, para 
o ato de inscrição, em que são analisados a vida da organização, 
o relatório de atividades, a prestação de contas, as atas, os diri-
gentes, se há ou não remuneração. Além disso, para sobreviver ao 
Cicap, é Imposto de Renda, é certificado, é auditoria. 

Voltando à minha fala inicial, digo que o SUAS não deixou 
claro como vai pagar esse serviço. Não é que eu seja contra o 
SUAS, mas ele mais me parece uma ficção que não se consegue 
alcançar. É importante, sim, ter o controle centralizado sobre a 
política de assistência social, mas também é importante ter claro 
como a sociedade civil vai fazer a assistência social, porque é ela 
que vai fazer. É ônus da sociedade civil a assistência social, até 
porque o Estado não tem equipamentos públicos nem servidores 
públicos para fazer isso, e as organizações têm natureza privada. 
Elas têm liberdade, na hora de fazer a gestão, de buscar recursos 
para a sua atividade meio, de autossustentação. Para quê? Para 
pagar impostos que muitas vezes os convênios não cobrem, para 
ampliar as instalações, para melhorar o salário e, principalmen-
te, para profissionalizar o Terceiro Setor. Ele é atuante. Ele é a 
sociedade civil parceira do Estado. 

Aqui não estamos em posição de antagonismos nem de assime-
trias. Estamos em posição de parceria. É isso que ele precisa saber.

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradeço à Sra. 

Lúcia Bludeni.
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Concedo a palavra à Sra. Marília de Castro, para que faça co-
mentários pertinentes às três manifestações da plateia.

A SRA. MARÍLIA DE CASTRO – Deputado Dr. Talmir, pri-
meiro eu gostaria de dizer que sua iniciativa foi muito impor-
tante. Com menos de uma semana de divulgação deste even-
to, a sala está lotada. Vejam! Parabéns ao Deputado Dr. Talmir! 
Quem já veio à Câmara e participou de outras audiência pôde 
ver que às vezes estão aqui apenas um terço dos presentes hoje, 
ou duas fileiras de cadeiras. Hoje, a sala está lotada, com menos 
de uma semana de divulgação do seminário. Vejam como a so-
ciedade civil quer participar, quer falar. Abriu uma oportunida-
de, estamos aqui.

O importante é que as três pessoas que falaram atuam no 
Terceiro Setor, não são de gabinetes, conhecem o dia-a-dia da 
instituição. E mostram, por exemplo, a primeira questão: o tra-
balho escravo. Ora, se vamos ter de fazer tudo gratuitamente 
para o Governo, a sociedade estará fazendo trabalho escravo, 
o que é inconstitucional. Ou, se somos obrigados a ceder nossa 
sede própria para que o Governo realize a sua atividade, o que é 
isso em Direito? É confisco. Nós lutamos tanto para ter a nossa 
sede própria, e, de repente, o Governo diz que nessa sede própria 
vai fazer a atividade que quiser. Ora, isso é confisco!

O que se faz na educação? O Governo cede o equipamen-
to, o prédio, paga aos professores e dá gratuidade integral. Isso 
é função do Estado. Se ele quer fazer isso na assistência social, 
que ele construa o seu equipamento, o seu prédio, pague aos 
assistentes sociais, aos fonoaudiólogos, aos psicólogos, a todos 
os funcionários públicos e dê gratuitamente. No entanto, exigir 
que a sociedade civil faça esse trabalho... 

Não sei se mencionei na minha exposição, porque tive de 
falar muito rápido, a questão do art. 1º da LOAS. A assistência 
social é um direito do usuário e um dever do Estado. E não: a 
assistência social é um direito do cidadão e dever da sociedade 
civil. Mas estão querendo inverter, estão querendo colocar tudo 
para o nosso lado.

Eu gostaria de dizer da instabilidade a que se referiram o Dr. 
Cláudio e o representante da Sociedade Bíblica. Parece que esta-
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mos fazendo a coisa errada, mas estamos seguindo o objetivo da 
República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade 
livre, justa e solidária.

Não podemos falar em solidariedade para algumas pessoas 
que atuam na assistência social. Essa palavra passou a ser proi-
bida. “Como é proibido? Está na Constituição.” “Não pode, é 
direito.” É direito do cidadão e dever do Estado. Nós, da socieda-
de civil, estamos cumprindo o objetivo da República Federativa 
do Brasil, que é a solidariedade. Esses são aspectos importantes.

Os três palestrantes disseram muito bem como a sociedade ci-
vil quer falar e quer contribuir. E este espaço é muito importante 
para darmos essa contribuição.

Aqui estão presentes pessoas de diversos Estados do Brasil. 
Peço a elas que falem com os Deputados de seus Estados. Vejam 
como nós pensamos do mesmo jeito. Temos uma unanimidade, 
porque atuamos, sabemos o dia-a-dia. Vamos pressionar nossos 
Deputados, para que possam defender bandeira tão importante 
para o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sra. 
Marília de Castro, uma das idealizadoras deste evento. 

Estamos aqui na condição de representantes da sociedade, 
para que vocês tenham vez e voz e que possamos votar confor-
me vocês indiquem não apenas aqui, no plenário, mas também 
nas bases, sensibilizando os Deputados, informando, formando, 
capacitando e nos ajudando, a fim de que possamos fazer uma 
votação que realmente seja importante para o País.

Vou passar a palavra ao Prof. José Augusto de Mattos Louren-
ço, Presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, 
que vai fazer comentários sobre as três manifestações.

Em seguida, vamos passar a palavra aos outros inscritos.
O SR. JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS LOURENÇO – Estou 

deixando um material para o Deputado Dr. Talmir: são setenta 
páginas de uma análise jurídica de todos os artigos dos projetos 
de lei – todo professor tem mania de deixar uma lição de casa. 
Então, essa é uma lição de casa, para a assessoria do Deputado 
analisar. E lógico que vamos cobrar, e, se ele não fizer a tarefa, 
vamos anotar na agenda escolar e mandar para o pai e a mãe. 
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Acho que ficou claro, pela participação de todos os que se ma-
nifestaram no plenário, que o Governo não tem condições de re-
alizar o que nós realizamos. Isso acho que está claro para todos. 
O Governo sabe muito bem, como mencionaram o Márcio e a 
Marília, quem é “pilantrópico”, e é um número muito pequeno. 
Portanto, puna essas entidades e as retire de nosso País. É fácil 
verificar isso. Eles sabem, e a Marília citou um exemplo. Portan-
to, é muito fácil verificar. 

E temos certeza de que o Governo não tem condições e é 
incompetente para fazer o que fazemos. Analisemos a área de 
educação, que é o meu setor: não falta dinheiro. Se o dinheiro 
chegasse à ponta, à escola, não teríamos a qualidade que existe 
hoje na rede pública, tanto na estadual, quanto na municipal e 
na federal. 

A escola particular existe – ou nós existimos – pela incompe-
tência estatal. E se todos os setores funcionassem, nós seríamos 
a minoria. E verificamos isso em outros países da Europa. Pelo 
sindicato de São Paulo, fazemos viagens ao exterior com mante-
nedores, para verificar o que de melhor existe em educação nos 
demais países, a fim de trazermos para o Brasil. Cito o exemplo 
da Suécia, da Rainha Sílvia, brasileira – e acho que é por isso 
que ela faz tudo diferente do que é feito aqui no Brasil, porque 
ela conhece. Lá existem escolas particulares, chamadas indepen-
dentes, e escolas estatais. O que ela fez? Há dinheiro para a edu-
cação. Quanto custa o aluno da rede pública? Qual é o custo 
mensal e anual? O que ela fez? O que o Governo e o Parlamento 
fizeram? Dão esse dinheiro não na mão do aluno, mas onde o 
aluno fizer a matrícula. Entregam esse valor mensal para a escola 
onde esse aluno está. A Suécia, pasmem, dá mais de 900 euros/
mês por aluno.

E o que está acontecendo? Muitos alunos da rede pública es-
tão querendo transferir-se para a rede privada. O que está acon-
tecendo hoje? Todos os diretores de escola hoje não são só dire-
tores ou reitores. São gestores. Não adianta apenas ser professor 
e diretor. Tem que ser gestor e saber administrar o seu negócio. 
Senão, ele perde o aluno e a receita. E isso não quer dizer que, na 
Suécia, a escola particular seja melhor do que a pública. 
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Está claro para todos nós o que fazemos. Entre todos os proje-
tos discutidos, a Marília, a Lúcia, o Geraldo e todos os que parti-
ciparam estão vendo muito claramente a ideia de estatização por 
parte do Governo – e, infelizmente, não apenas no setor hoje 
presente aqui, mas em todos os setores. 

Nós só nos unimos na desgraça. Quando está tudo bem, os 
sindicatos e as associações fazem reuniões, mas ninguém apare-
ce. Porém, quando há problemas sérios, como agora, todos par-
ticipam. Mas isso não pode acontecer só nessa hora. 

Os Deputados não estão aqui, e todos nós sabemos, é claro, 
que o Congresso Nacional, infelizmente – e quem está partici-
pando e vem mais vezes ao Congresso sabe disso –, só funciona 
sob pressão. Vocês podem ter certeza de que, se nós não pressio-
narmos, vai passando, vai passando, e todas as entidades serão 
prejudicadas. 

O que as entidades, em geral, conseguiram modificar nos pro-
jetos de lei só foi conseguido com pressão, batendo na porta do 
Deputado, falando aqui em Brasília e falando em nossos Estados. 
Temos em cada Estado nossos Deputados Federais e nossos Sena-
dores. Temos que cobrar sim deles em cada Estado a participação 
no Congresso Nacional.

Acho que já falei demais. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradeço imen-

samente as palavras ao Prof. José Augusto de Mattos Lourenço. 
Vamos passar a palavra aos dois inscritos, já posicionados em 

frente aos microfones. 
Com a palavra o Sr. Edval Bernardino, que aqui representa o 

Conselho Federal de Serviço Social. 
O SR. EDVAL BERNARDINO – Bom dia. Eu gostaria, inicial-

mente, de cumprimentar e parabenizar o Deputado Dr. Talmir 
pela iniciativa e os demais membros desta Casa presentes.

Quero destacar o exemplo do Prof. José Augusto sobre a Su-
écia. Ele falou, a rigor, de experiência de estado de bem-estar 
social, cujas diretrizes também estão inscritas no título “Da Or-
dem Social” em nossa Constituição, que inscreve a seguridade 
social com uma particularidade para a experiência brasileira, 
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que significa a responsabilidade primaz da proteção social do 
Estado e a ação complementar da sociedade civil como compo-
nente desse processo.

O SUAS – que é uma construção, e não uma ficção, é a cons-
trução de um ideal, que foi produto da experiência brasileira 
construída em processos de conferências municipais, estaduais e 
nacional, que envolveram mais de 300 mil militantes da área da 
assistência social – está exatamente orientado pela diretriz que 
reconhece a assistência como política pública de responsabili-
dade fundamental do Estado. É óbvio que o SUAS não sataniza 
a sociedade civil, nem as experiências filantrópicas, nem seus 
defensores. Acho que a sociedade brasileira precisa reconhecer o 
papel da ação filantrópica nessa área em particular, porque, sem 
dúvida, sem essa presença seria impossível assegurar os níveis de 
proteção social que temos hoje. 

Todavia, precisamos reconhecer que tanto mais ausente o Es-
tado, maior é a presença da sociedade civil. Precisamos inverter 
essa equação para que a cidadania seja um bem público, dispo-
nível para o conjunto das sociedades. Nesse sentido, a legislação 
precisa definir claramente o que é ação complementar e quem 
são os atores credenciados para esse trabalho. 

Nesse sentido, parece-me que esse projeto de lei, associado ao 
de nº 3.077, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social, res-
ponde a uma necessidade histórica da sociedade brasileira, que 
é exatamente definir, com todos os riscos que a matéria impõe, 
pela juventude da assistência enquanto política pública, o que 
caracteriza esse setor, quem são os seus sujeitos e quais são as 
responsabilidades do Estado. 

No meu entendimento, esse projeto aprofunda fortemente os 
instrumentos legais, que obrigam o Estado a assegurar a proteção 
assistencial para a sociedade. 

Quero parabenizar, sem qualquer prejuízo da iniciativa da so-
ciedade civil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito obrigado, 

Sr. Edval Bernardino.
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Passamos a palavra à Sra. Márcia Biondi, do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social. 

A SRA. MÁRCIA BIONDI PINHEIRO – Bom dia a todos. 
Também quero parabenizar o Dr. Talmir pela iniciativa do de-

bate. Acho que o Dr. Talmir, ao ouvir a sociedade e abrir o debate, 
cumpre o papel que desejamos e queremos numa democracia.

Esta Casa se abre para ouvir todos e, assim, cumpre luta histó-
rica do povo brasileiro para fazê-la democrática. 

O Conselho Nacional de Assistência Social, instância máxima 
de deliberação da política de assistência social, ao saber ontem 
deste debate, interrompeu, inclusive, a sua plenária, e estamos 
todos os seus membros aqui presentes, porque consideramos 
que onde estiver sendo discutida a política de assistência social, 
que é a nossa inspiração e a nossa missão, devemos estar pre-
sentes. Este seminário se chama Seminário de Assistência Social, 
por isso estamos aqui. Trabalhamos ontem até mais tarde para 
cumprirmos uma pauta, trazida por diversos Estados, diversas 
instituições, diversos Municípios. 

Estão presentes também vários companheiros, participantes 
da política de assistência social, que frequentemente acompa-
nham as reuniões do Conselho Nacional de Assistência Social, 
que são públicas, e fazemos questão que assim sejam.

Esse Conselho Nacional, ao defender a política de assistência 
social, estabeleceu alguns princípios.

Da reunião em junho, gostaria de ler os princípios básicos 
que a política de assistência social defende, em termos perma-
nentes e também no PL que está em discussão:

“A política de assistência social deve ser ofertada sem exi-
gência de nenhuma contrapartida dos seus usuários. 

A política de assistência social é a proteção social devida 
pelo Estado brasileiro à sua população. 

Não vincular a questão da certificação ao aspecto contá-
bil. Assim, e outro ponto, aliás, é preservar a autonomia 
das entidades socioassistenciais”.
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Na verdade, é importante dizer que a luta pela política de 
assistência social como política pública, inscrita assim na Cons-
tituição, é histórica, de vários segmentos e setores de trabalha-
dores, de usuários, de militantes, de profissionais, de núcleos 
de universidades, que têm debatido esse tema desde 1994, na 
instalação do Conselho.

Queremos saudar que este debate seja permanentemente vi-
vificado, mas esse não é um debate surgido de uma situação oca-
sional, situacional. É um debate permanente, que, há muito tem-
po, esta Casa participou em diversos momentos. Já trouxemos 
aqui, inclusive fizemos a entrega solene à Comissão de Segurida-
de Social da política nacional de assistência social, que estabelece 
o SUS como direção. Trouxemos também a norma operacional 
básica que define e operacionaliza os princípios e a norma ope-
racional básica que disciplina a questão dos trabalhadores.

Esse contato permanente mostra a democracia viva. Os con-
selhos são importante preceito constitucional que, para nós, é 
sagrado. Queremos o debate com a sociedade, com o Congresso, 
com o Judiciário. É no debate que a sociedade se encontra. De-
fendemos isso até as últimas consequências. Debatermos, mas 
termos todos os pontos de vista colocados.

Nesse sentido, fazemos um apelo aos Deputados Estaduais, 
aos militantes: que discutam outros pontos de vista e consigam 
encontrar os pontos comuns que fazem nossa ação única para 
atender à população brasileira.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sra. 

Márcia Biondi, Presidenta do Conselho Nacional de Assistência 
Social.

Vamos passar a palavra ao terceiro inscrito nesta segunda eta-
pa. Daremos oportunidade aos expositores desta Mesa, consti-
tuída pela manhã, fazerem uso da palavra. Depois, entraremos 
num intervalo para que todos possam se alimentar e aguentar o 
período da tarde, que vai ser puxado.

Vamos passar a palavra ao Sr. Amaury de Aquino Carvalho, da 
Associação Cristã dos Moços (ACM).
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O SR. AMAURY DE AQUINO CARVALHO – Sr. Deputado, a 
idade me permite, neste momento, ser acre e um pouco agressi-
vo pelo tempo que já vivi.

Estou aqui com a Portaria nº 208 – aliás, comentada por um 
escritório de advocacia de São Paulo –, em que se declara a in-
competência do Governo no que se refere a assistir às entidades 
do Terceiro Setor.

O Ministro Patrus Ananias, com os considerandos despoja-
dos da divisão da realidade, impôs às entidades que, para serem 
aprovados os seus certificados, percorram primeiro o Ministé-
rio da Fazenda, pelo interesse tributário, e depois os Ministérios 
convenientes ou pertinentes à atividade, como o Ministério da 
Previdência Social, da Educação, da Saúde. Confessa o Minis-
tro, na portaria, que não tem condições de trabalho, que não 
tem condições para praticar esses atos. Confessa que não tem 
condições de dar ao CNAS, que é o órgão máximo, condições 
de trabalho e baixa uma portaria invadindo todos os setores 
da administração pública e entravando a sociedade, porque to-
dos conhecemos a burocracia brasileira. No momento em que 
o conselheiro do CNAS mandar o processo para o Ministério 
da Fazenda, sabe Deus quando ele vai ser devolvido. Retornado 
do Ministério da Fazenda, remetido ao Ministério próprio, sabe 
Deus quando vai voltar! Então, temos aqui um instrumento que 
bloqueia toda a atividade do Terceiro Setor, para o que peço o 
exame de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito obrigado 
Sr. Amaury de Aquino Carvalho, que mostrou, com sua juventu-
de acumulada, muita sabedoria.

Vamos passar a palavra aos expositores para que façam sua 
manifestação.

Sra. Marília de Castro. 
A SRA. MARÍLIA DE CASTRO – Foram muito interessantes 

todos os pronunciamentos e é bastante importante a questão da 
não contributividade. 

A Constituição diz claramente que a assistência social não é 
contributiva e diz claramente o porquê. É porque a seguridade 
social vai financiá-la.
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Com relação à saúde, é a mesma coisa. Se eu for atendido em 
um hospital, mesmo tendo condição de pagar, e disser que que-
ro ser atendido pelo SUS, serei atendido pelo SUS. E quem paga 
por esse atendimento? O hospital ou o SUS? É o SUS que paga. A 
despesa não vai para o hospital. 

O que se está fazendo com o art. 19 da Lei nº 3.021 é o se-
guinte: a pessoa vai para o hospital, não paga, deixa para o SUS, 
só que o Estado não quer saber da conta e joga a conta para a 
sociedade civil pagar. Então, o SUAS que está aí, o vínculo SUAS, 
precisa ser aprimorado para que fique claro que a pessoa atendi-
da pela assistência social será financiada também pelo Estado. 
Essa é uma obrigação constitucional. Essa é uma conquista de 
1988. Nós conseguimos isso na Constituição Federal e não se 
pode, agora, cobrar a conta da sociedade civil. 

A seguridade social já recebeu dinheiro, minha gente! Os tribu-
tos nós já os pagamos. O SUAS precisa ter toda a estrutura, como 
disse a Dra. Lúcia, ter as tabelas de atendimento, e o Governo tem 
de pagá-las. Mas ele quer fazer caridade com o chapéu alheio! E 
ele diz: “Nós estamos atendendo”. Quem está pagando? A sociedade 
civil que paga impostos, que paga seguridade social e atendimen-
tos. Então, essa não-contributividade é mesmo normal, está na 
Constituição da mesma forma que a saúde. Então, não podemos 
ficar na estratosfera. Qualquer atendimento tem custo. Alguém 
tem de pagar. O que diz a Constituição? Quem paga? O Estado. So-
mos complementares, vamos pagar. Sabe por quê? Porque o povo 
brasileiro é solidário. Vemos que o Governo não está cumprindo 
sua obrigação. Nós damos um jeito, nós vamos dar o nosso tempo. 

Muitas vezes deixamos de ter lazer, de ter um tempo para a 
família para atender alguém. Então, há solidariedade dos que 
recebem pela sociedade civil e são funcionários. Eles doam. 
Muitas vezes eles têm horário a cumprir, mas fazem mais. Al-
guns recebem hora extra, outros nem querem receber, porque 
sabem das dificuldades da entidade que os emprega. Eles fazem 
por solidariedade, por amor. É outra palavra que existe no nosso 
meio: amor. E agora o que eles fazem? “Ora, não! Acabem com 
a solidariedade! É só direitos!” Sim, é direito do cidadão e dever 
do Estado, mas nós vamos continuar sendo solidários, vamos 
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continuar tendo amor pelas pessoas e vamos continuar fazendo 
esse trabalho que é referência na assistência social. É o que as 
entidades fazem. Então, o nosso debate é muito importante para 
vermos todos os ângulos, lembrando sempre que o Estado tem a 
obrigação do financiamento da assistência social. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito obrigado, 
Dra. Marília de Castro. 

Antes de passar a palavra à Dr. Lucia Bludeni, vamos passar a 
palavra ao Deputado que aqui se faz presente, João Campos, do 
Estado de Goiás, que faz um trabalho importantíssimo ligado ao 
Terceiro Setor. É um companheiro, um amigo. Temos certeza de 
que a presença dele nos engrandece muito. 

Tem a palavra o Deputado João Campos.
O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, obrigado 

por suas generosas palavras, de quem de fato é amigo. Quero 
cumprimentá-lo e louvá-lo por essa iniciativa. Cumprimento os 
convidados e quero dizer que estou triste e alegre. Estou alegre 
pela sua iniciativa: realizar um seminário dessa importância é 
muito positivo. Estou triste porque não tive a oportunidade de 
participar, e vou continuar sem tê-la, neste seminário durante o 
dia, porque, nesta Casa, há um conjunto de atividades conco-
mitantes. É uma loucura! Não há como se dedicar a tudo a que 
se pretende. Agora mesmo, estava vindo do plenário, e estava 
se realizando na Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado uma audiência pública, uma representação 
de servidores do Poder Judiciário, para discutir a PEC paralela da 
reforma do Judiciário, que veio do Senado. Dada a minha forma-
ção nessa área, eu tinha de estar lá e não poderia estar aqui, por 
mais que desejasse. Agora os senhores entendem por que estou 
alegre e triste ao mesmo tempo.

Estou feliz porque muitos estão aqui participando deste 
seminário.

O projeto de lei que trata da certificação das entidades mere-
ce toda a nossa atenção. O Governo, no momento, em função 
da edição daquela medida provisória, terminou quase criando 
uma dificuldade para todos nós, para o Parlamento e as entida-
des que trabalham nessa área, mas, graças a Deus, o Presidente  



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

60
Assistência Social – Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

Garibaldi teve uma atitude, naquele instante, que contribuiu 
para que prevalecesse o projeto de lei que possibilita uma discus-
são mais ampla e o aperfeiçoamento do que foi proposto. 

Para não discursar, quero só dizer que é uma obrigação do 
Governo, de fato, financiar as políticas sociais, especialmente as 
da assistência social. Mas se o Governo faz isso de forma muito 
decente, com prioridade, focando aqueles, como bem disse a mi-
nha antecessora, que já fazem por amor e não por responsabili-
dade institucional, aí ele pega esse gancho e o prestigia, claro que 
haverá um ganho muito maior. O Governo tem a responsabili-
dade de ter controle sobre isso, porque se trata de recurso públi-
co. Quando o Governo prestigia quem já realiza essas atividades 
com amor, até a possibilidade de desvio desses recursos é menor 
ou quase zero. Quem faz isso por amor é honesto, não é corrup-
to, não está fazendo para encontrar uma brecha e, a partir dela, 
tirar proveito próprio, inclusive de natureza pecuniária.

Quero, mais uma vez, registrar aqui a minha felicidade pela 
realização deste seminário, cumprimentar o nobre Deputado Dr. 
Talmir pela inteligência de entender sua importância e oportu-
nidade e finalmente lamentar, mais uma vez, a minha ausência 
daqui. Gostaria de estar desde o início, mas passo aqui apenas 
para fazer esse registro. 

Muito obrigado.
Que Deus abençoe a todos! 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Amém.
Agradecemos ao Deputado João Campos as palavras. Consi-

derando a fala de S.Exa., sabemos que sua vida testemunha que 
realmente trabalha em prol das pessoas mais necessitadas.

Vamos continuar com as manifestações dos expositores.
Registro que aqui estiveram presentes a TV Gênesis, a TV Rede 

Vida e a TV Câmara que, no período da tarde, continuarão acom-
panhando os nossos trabalhos.

Tem a palavra a Dra. Lúcia Bludeni.
A SRA. LÚCIA BLUDENI – Estamos falando de assistência so-

cial. Portanto, temos de compreender a formação do assistente 
social, que me parece que a Presidenta do CNAS, o Edval, que 
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aliás é autor de um texto muito bom que eu li no caderno do 
SUAS... Não é seu o texto? O que quero dizer é o seguinte: vamos 
colocar a cabeça no lugar, principalmente aqui no Brasil, e parar 
com o discurso de quanto mais pobreza, melhor. Não vamos cul-
tuar a pobreza. Vamos cultuar a profissionalização de organiza-
ções. Vamos entender que a sociedade civil é parceira e precisa de 
recursos para a inclusão do assistido. Temos uma imensa massa 
de pessoas que precisam, sim, de inclusão, que precisam, sim, de 
assistência ampla e irrestrita. E essa massa é financiada por nós 
mesmos. Voltamos a falar do mesmo assunto. Ela é financiada 
por toda a população. Então, é dívida da sociedade a assistência 
social.

Isso tem que ser muito claro, senão, corremos o risco de ter um 
repasse de recursos, recolhido por um Ministério, para ser eventu-
almente transformado em bolsas que serão diretamente entregues 
aos beneficiários da assistência social. Não é isso o que se espera 
numa sociedade progressista; essa dependência do assistido de 
uma pensão ou de um benefício que vai receber em suas mãos 
mensalmente. Não é isso. As organizações têm muito mais con-
dições de estarem antenadas com o mundo, para ver o que se faz 
de melhor. 

O José Augusto acabou de dar um depoimento sobre a bus-
ca de outras fontes de recursos por intermédio de sua atividade 
meio, de aprimorar suas ações para propiciar melhor prestação 
de serviço para aquele assistido.

Esta é uma posição minha: o brasileiro precisa entender que 
não existe caridade aqui, existe obrigação, existe cidadania. E 
ninguém melhor para oferecer cidadania do que uma parceria 
entre Estado e cidadãos. 

Esse, portanto, é um cenário que devemos prestigiar. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Dra. 

Lúcia Bludeni.
Registro a presença do Prof. Hércules Góes, editor da Revista 

Ecoturismo. 
Uma vez que o Sr. José Augusto disse que já falou bastante, 

passo a palavra ao Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho. Na 
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sequência, a Mesa tomará a liberdade de fazer algumas conside-
rações antes do intervalo. 

Com a palavra, então, o Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho.
O SR. GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO – Que-

ro aproveitar a fala do Prof. José Augusto a respeito da experiência 
externa em que se valoriza a iniciativa da sociedade civil organiza-
da e, concomitantemente, usar, como faço sempre, a competente 
expertise do Prof. Edval Bernardino a respeito dessa situação. 

Diria que minha convivência é prática. Não tenho apenas re-
presentação; tenho representatividade também. E o que se mostra 
nas vilas, favelas e populações ribeirinhas é a omissão quase por 
completo do Poder Público. A política pública que entra nesses es-
paços chega por meio de padre, pastor e/ou instituições beneficen-
tes de forma fragmentada. Em vez de o Poder Público, principal-
mente na esfera municipal, valorizar e entender a fragmentação 
da qualificação da gestão das entidades, e fazer uma qualifica-
ção, capacitação e requalificação, intervém de uma forma, eu di-
ria, perversa, quando traz, caro Prof. Amaury, meu caro doutor, 
essa miscelânea de normatização. 

Essa intervenção não vem em benefício das instituições. No 
momento em que se retira e não se dá condições a essas insti-
tuições de sobrevivência, ela tira a possibilidade, em primeiro 
lugar, do usuário, que é quem está na ponta; em segundo, pela 
fragmentação dos direitos trabalhistas, que não são reconheci-
dos, e, por fim, traz uma situação de ordem totalmente incons-
titucional. Observamos isso quanto ao Projeto de Lei nº 3.021, 
em grande parte da MP nº 446 e, agora, recentemente, com a 
Portaria nº 208, como bem disse o senhor.

Eu gostaria muito que essa compreensão fosse trazida, para 
que pudéssemos realmente entender o papel da sociedade ci-
vil organizada. Sempre fomos parceiros e esperamos continuar a 
sê-lo. Mas não pode ser uma parceria unilateral. Quando a Pre-
sidenta do CNAS – uma militante aguerrida e combativa na as-
sistência social – traz uma fala importante, quero dizer que frag-
mentamos muito com a não-compreensão desse entendimento.

A propósito, este ano estamos discutindo a participação po-
pular, o controle social e a importância da consolidação do Sis-
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tema Único de Sistema Social. Precisamos, antes de mais nada, 
enxergar que quem primeiro banaliza essa relação capital/traba-
lho nesse nosso segmento é o Estado. Sabem quando? Quando 
não reconhece o direito de remuneração digna às prestações de 
serviço das assistentes sociais num espaço criado com muita no-
breza, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O que vejo nos municípios do interior são esses profissionais, 
que têm formação de terceiro grau, recebendo tão somente algo 
próximo ao salário mínimo e fazendo dois ou três trabalhos em 
vários municípios, porque não têm condições de sobrevivência. 
Que qualidade na prestação de serviço terá o usuário com essa 
fragmentação?

Para encerrar, minha cara guru Márcia Pinheiro, a quem res-
peito muito pela caminhada, eu diria que sua compreensão no 
que diz respeito à democratização da gestão pública é muito im-
portante para o Conselho Nacional. Tomara – e rogo a Deus, 
dentro da minha fé cristã – que esse mesmo sentido de demo-
cratização da gestão pública esteja nos órgãos gestores dos con-
selhos nos níveis estaduais e municipais, o que não é o que se 
retrata nos vários municípios por onde passo. É essa a compre-
ensão que quero deixar.

E aproveito para, ganhando tempo, fazer minhas considera-
ções finais.

Meu caro Deputado Dr. Talmir, foi um grande prazer estar 
aqui representando os empregados das instituições beneficentes, 
religiosas e filantrópicas. Sinto-me honrado em compor a Mesa. 
Espero ter trazido uma contribuição efetiva, ainda que não seja 
a compreensão da maioria, para que possamos consolidar uma 
parceria no sentido de elevar o beneficiário e o usuário deste País 
e diminuir o nível de pobreza.

 As diferenças sociais existem, mas não podemos, de forma 
equivocada, atropelada, rápida, normatizar e tornar os trabalha-
dores desse segmento os beneficiários e usuários de assistência 
social de amanhã.

Muito obrigado e bom dia a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 

Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho.
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Para que faça suas considerações finais, tem a palavra o Prof. 
José Augusto de Mattos Lourenço.

O SR. JOSÉ AUGUSTO DE MATTOS LOURENÇO – Já falei 
demais. Por isso, tentarei ser rápido.

Quero apenas agradecer ao Deputado Dr. Talmir, de Presiden-
te Prudente, no meu Estado, o trabalho que vem realizando, a 
ajuda que tem oferecido ao Terceiro Setor, a recepção que nos foi 
dada no Congresso Nacional e a iniciativa deste seminário.

Volto a minha fala anterior: unam-se! Todos nós temos de es-
tar juntos – e não só numa hora como esta. Temos de estar juntos 
em nossas decisões, para que possamos resistir.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Prof. 

José Augusto de Mattos Lourenço.
Para suas considerações, concedo a palavra à Dra. Lúcia Blu-

deni, Presidente da Comissão do Terceiro Setor da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção São Paulo – OAB/SP 

A SRA. LÚCIA BLUDENI – Mais uma vez quero, agradecer ao 
Deputado a iniciativa e, aos senhores, a presença.

Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, registro que 
estamos nessa luta há cinco anos, porque são direitos essenciais 
e constitucionais. Para construir uma sociedade justa, livre e soli-
dária, precisamos de todos os atores unidos na mesma arena. Isso 
se chama democracia participativa, e é algo difícil. Não é fácil, 
mas nós estamos construindo isso no Brasil, sim. Não podemos 
andar para trás. São vinte anos de Constituição e hoje é que es-
tamos conseguindo compreender verdadeiramente as funções de 
cada ator na sociedade brasileira. E este é um espaço democráti-
co, o que é muito salutar.

Volto a dizer que isso é maturidade política, maturidade de-
mocrática. As instâncias de governo, a sociedade civil, o Legisla-
tivo e o Executivo estão juntos e conversando neste cenário.

Insisto: parceiros, sim – sociedade civil e Estado –, para a con-
secução de objetivos e de finalidades que são direitos fundamen-
tais e constitucionais. E a Ordem se mantém à disposição do Ter-
ceiro Setor, porque somos trabalhadores da área. Os problemas 
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caem sempre para os advogados, para os contadores, para que 
resolvam a atividade entre os atores.

Vamos agora editar a quarta cartilha, que vai tratar de gover-
nança, controle interno e externo – que já temos efetivamente e 
que tem de ser seguido para se obter uma boa prestação de contas. 

Passado esse temporal do Projeto de Lei nº 3.021 – e quero 
insistir no art. 19, para que as organizações de assistência possam 
elas próprias gerar renda e sejam mantidas suas imunidades cons-
titucionais –, vamos sonhar com um código para o Terceiro Setor, 
com uma compilação, com uma consolidação de leis. Isso é para 
o futuro. Para agora, o que importa é o referido projeto de lei.

Estou à disposição dos senhores.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Dra. 

Lúcia Bludeni.
Concedo a palavra à Sra. Marília de Castro, Presidenta da 

Rede Brasileira do Terceiro Setor – Rebrates e uma das idealizado-
ras deste seminário.

A SRA. MARÍLIA DE CASTRO – O Deputado Dr. Talmir me 
subiu de posto, não sou Presidenta, mas Coordenadora-Geral da 
Rede Brasileira do Terceiro Setor. Quero, mais uma vez, agradecer 
aos senhores a oportunidade, que teve como origem o requeri-
mento do Deputado Dr. Talmir, que nos ouviu e nos deu a possi-
bilidade de aqui debatermos o assunto.

Agradeço a todos a presença, a quem veio de Estados distan-
tes, a quem deixou de participar de outras reuniões para poder 
aqui estar, nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, quero manifestar 
minha admiração por todos estes. Às vezes, divergimos em um 
ponto ou outro, mas nós é que estamos fazendo a assistência so-
cial no País, desde as pessoas menos novas, como o Dr. Amaury, 
que muito bem deu seu testemunho, às pessoas mais novinhas, a 
exemplo da Abigail, que também está trabalhando nisso.

Nós todos é que estamos fazendo a história do Brasil na assis-
tência social. Erramos e acertamos, porque quem faz erra e acer-
ta. E os bem-intencionados, logo que erram, mostram a outra 
face e acertam novamente.
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Depois da Constituição Cidadã, pela qual tanto lutamos em 
diversos aspectos, o Brasil tem maior possibilidade de ter a de-
mocracia participativa –gestores, pessoas, entidades de assistên-
cia social e usuários que, de tão organizados, também estão ins-
tituindo entidades. Estamos em um processo mais amadurecido 
da democracia.

Precisamos, muitas vezes, treinar estar do outro lado, para 
entender o lado do Estado, o lado das entidades e o lado da so-
ciedade civil, porque essa história foi feita pela sociedade civil e 
por muitos gestores públicos. 

O fato de um ouvir o outro promoveu essa possibilidade de 
debates e de avanços.

Parabéns a todos nós que estamos aqui, que estamos deba-
tendo, pensando, lendo, aperfeiçoando-nos para dar uma con-
tribuição efetiva para esse País que tanto amamos.

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Dra. 

Marília de Castro. 
Quero também agradecer à Comissão de Legislação Participa-

tiva, aos assessores, à Dra. Sonia Hypolito, ao Gilvan Mendes, à 
Sra. Gisele Villas Boas, à Sra. Cibele Rocha, à Sra. Nilma Martins 
e ao Christiano Santos. 

E, para apimentar um pouquinho os debates, a fim de que 
os senhores voltem motivados no período da tarde, ressalto que 
também participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, na con-
dição de delegado. Naquela época, quando foi instituído o SUS, 
no Brasil, realmente pensávamos que era um sistema muito im-
portante para o País. No entanto, hoje, apenas 38% de verbas 
públicas são repassadas ao SUS. Enquanto isso, uma Santa Casa 
por mês é fechada neste País por inadimplência. 

Nós, Parlamentares, tentamos votar aqui no plenário a Emen-
da nº 29, que regulamenta o repasse de 10% de verbas da União 
para área da saúde. Hoje, enquanto cada Prefeitura é obrigada 
a repassar 15%, e cada Governo Estadual, 12%, a União não re-
passa mais do que 3% – e isso pesa para as entidades, pesa para 
o Terceiro Setor.
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Agradeço mais uma vez a todos os expositores que, de uma 
maneira maravilhosa, brilhante, no pouco de tempo que foi pos-
sível, deram o testemunho de sua luta e do trabalho que reali-
zam e que, com certeza, vão continuar abrilhantando o nosso 
seminário no período da tarde.

Bom almoço a todos.
Está encerrado este período do Seminário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Boa tarde a to-

dos. Retornamos ao Seminário de Assistência Social, realizado pela 
Comissão de Legislação Participativa. 

A segunda Mesa versará sobre o fortalecimento das entida-
des e organizações de assistência social. Convido para fazer par-
te dela o Sr. José Carlos Aguillera, da Conferência Nacional do 
Bispos do Brasil; o Sr. Josenir Teixeira, da Comissão do Terceiro 
Setor da Ordem dos Advogados do Brasil; a Sra. Márcia Maria 
Biondi Pinheiro, Presidenta do Conselho Nacional de Assistên-
cia Social – CNAS; a Sra. Adriana Ramalho Rodrigues, Assistente 
Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo e Presidenta 
da Organização Não Governamental (ONG) Ação Familiar do 
Brasil; a Profa. Leila Maria Ramos, Assistente Social e Diretora 
da Federação das Entidades Assistenciais de Santo André (Feasa).

O Sr. Carlos Roberto de Abreu Sodré ainda não chegou. Quan-
do ele chegar, nós vamos convidá-lo para compor a Mesa. Ele é 
da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). 

Relembrando as regras de condução dos trabalhos, cada ex-
positor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 10 
minutos, não podendo ser aparteado. Somente após a exposição 
de todos os convidados é que passaremos ao debate.

Os interessados em participar do debate deverão inscrever-se 
previamente ou enviar as perguntas por escrito. As perguntas ou 
os argumentos apresentados aos convidados deverão ser feitos 
no prazo de 2 minutos.

Tendo sido esclarecidas as regras de condução dos trabalhos, 
passo a palavra ao Sr. José Carlos Aguillera para sua exposição.

O SR. JOSÉ CARLOS AGUILLERA – Boa tarde, Deputado Dr. 
Talmir, do Partido Verde de São Paulo, colegas expositores desta 
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segunda Mesa, em que vamos discutir o fortalecimento das en-
tidades e organizações de assistência social, após a exposição de 
motivos realizada pela manhã, sobre os questionamentos e con-
tribuições da sociedade civil ao PL nº 3.021/08, apensado ao PL 
nº 7.494/06 – e também ao PLS nº 462, do Senado Federal.

Boa tarde, senhores. Na pessoa do representante da Confe-
rência nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Irmão Vicente 
Falgueto, cumprimento todos os conselheiros e conselheiras 
da assistência social aqui presentes. Cumprimento também os 
dirigentes, representantes de entidades, representantes do Co-
legiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social 
(Congemas), representantes do Conselho estadual de Assistência 
Social (Conseas) e técnicos de órgãos gestores que se encontram 
neste seminário.

Em nome da CNBB, registro o nosso agradecimento pelo con-
vite e por pautarem um tema que requer continuamente o nosso 
envolvimento e discernimento e a relação com o Legislativo e o 
Executivo também, enquanto entidades da sociedade civil.

A exposição da CNBB será feita por meio de PowerPoint. Fa-
laremos sobre a importância do fortalecimento das entidades a 
partir da sua rede. Ao final, faremos alguns comentários sobre os 
cenários que estamos vivendo e sobre as expectativas que temos 
frente a ele.

A minha saudação às Presidentas do Fonaseas e do Conselho 
Estadual de Mato Grosso, do qual faço parte, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal.

(Segue-se exibição de imagens.)
Inicio a apresentação com uma primeira compreensão do local 

onde estamos. Enquanto entidades beneficentes de assistência 
social, podemos atuar estritamente nessa função de assistência 
social. Mas, via de regra, a nossa constituição jurídica nos qua-
lifica como entidade jurídica, atuando em mais de uma área das 
políticas públicas, a partir da assistência social, transitando na 
educação, saúde, cultura, lazer, esportes e outras áreas afins das 
políticas públicas, conforme determinação estatutária que rege o 
nosso funcionamento.
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No conjunto de entidades ligadas não somente à CNBB, mas 
além da CNBB, constituímos uma rede de prestação de serviços 
e de defesa de direitos, que está presente no território nacional, 
em todos os Municípios brasileiros, atuando nas regiões fron-
teiriças do País, nas regiões de fronteira seca, como Venezuela, 
Guiana, Peru, Paraguai, Bolívia, Argentina, territórios onde as 
políticas públicas são incipientes.

As entidades estão presentes ali há centenas de anos, atuando 
em defesa das populações ribeirinhas, da populações indígenas, 
das populações quilombolas, em relação ao seu direito naquele 
espaço territorial, nos espaços dos sertanejos, nos espaços urba-
nos e rurais.

É importante compreendermos que as entidades estão além 
do espaço urbano, em especial nas Capitais. Elas estão presentes 
no interior do País e no largo desse interior, que são as regiões 
de fronteira.

Avaliamos que essa rede de entidades constitui o patrimônio 
moral e social do Brasil como rede complementar e suplementar 
em determinado espaço de tempo da história brasileira. Muitas 
delas têm história de utilidade pública e de relevância social, 
como disse, com mais de cem anos de existência e de experi-
ência. Constituem, então, uma boa face da imagem da nossa 
sociedade civil a presença e o funcionamento dessas entidades 
seculares.

Nessa compreensão da existência das entidades, é importante 
saber também que a segurança institucional de funcionamento, 
de execução, de convívio Estado e sociedade tem sido sistemati-
camente fragilizada pela predominância do econômico, do tri-
butário sobre a intervenção social.

É importante que compreendamos esse cenário. Nós estamos 
reafirmando que as políticas sociais ainda continuam subalter-
nizadas aos ditames econômicos. Isso não é diferente com as 
entidades de assistência social. Também, no seu fortalecimento, 
na sua existência, continuamos reféns daquilo que pensam os 
dirigentes econômicos, os dirigentes arrecadadores do País, na 
legitimidade do seu exercício democrático de Estado. 
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Até quando vamos continuar subalternizados àquilo que o 
econômico demanda sobre o País? Até quando a rede de assis-
tência social ou das políticas sociais deverá se subalternizar ao 
superávit primário para que tenhamos uma excelente arrecada-
ção, enquanto a população, em sua rede de acesso, de atendi-
mento, continua sendo fragilizada, e mesmo as políticas públi-
cas ainda em processo de consolidação?

Em geral, no nosso campo, no nosso território de entidades 
e, também, na história recente da assistência social, nós esta-
mos discutindo somente os aspectos da prevalência tributária e 
arrecadatória, no que diz respeito às entidades beneficentes de 
assistência social sobre a sua condição beneficente e sobre a sua 
condição filantrópica, orientada essa ação beneficente e filan-
trópica – é imperativo compreendermos isso – por meio das po-
líticas públicas de assistência social, saúde, educação. Alguns se-
tores estratégicos e organizados do Governo tentam demonizar 
essa prática beneficente e filantrópica como uma chaga da so-
ciedade, que são as entidades. É importante termos essa leitura. 
Sabemos da relação existente e procuramos uma convivência, a 
partir do Estado Democrático de Direito, do reconhecimento do 
nosso papel, enquanto entidade, de superar essa divisão de que 
estar beneficente e estar filantrópica não assegura direito social.

Nós não comungamos com isso, não partilhamos isso e ja-
mais vamos afirmar isso, porque é a partir dessa rede que bus-
camos a compreensão, a partir das políticas públicas, do nosso 
papel também enquanto entidade complementar. 

O Deputado já me avisou que restam apenas 10 minutos. En-
tão, vamos acelerar. 

Estamos rotulados pejorativa e perversamente por setores go-
vernamentais, como comentei, como a chaga que aflige o direi-
to dos usuários. E isso ajuda na disseminação de uma cultura de 
terrorismo social, que em nada contribui para o fortalecimento 
das políticas públicas. 

O princípio constitucional que assegura e incentiva o exer-
cício da democracia participativa para além da representativa... 
Além dos Parlamentares que elegemos, temos também a de-
mocracia participativa, por meio dos fóruns, conselhos. Numa 
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avaliação que um conjunto de entidades vem trabalhando, 
gradativa e sutilmente, esse princípio participativo vem sendo 
vilipendiado por setores organizados do Governo, como obser-
vamos nos órgãos colegiados, em todas as esferas da Federação. 

O exercício, hoje, de conselheiro em política pública, para 
além da assistência social na saúde e em outros espaços, é uma 
atividade de risco social. 

Essa sutileza nessa relação busca macular as entidades benefi-
centes e filantrópicas, busca embaralhar um pouco essa relação 
público e privado, como se as entidades cuidassem somente de 
uma questão privada, que é o particular, o pessoal, o eu. Tentam 
“empichar” essa condição, como se não fôssemos detentores da 
segurança do público para o usuário. Isso num processo que re-
monta a uma visão, a uma leitura de um processo estatizante, 
senão retrógrado, da relação Estado/sociedade. É importante re-
afirmar que identificamos isso a partir de setores organizados do 
Governo. Não temos relação com esse princípio enquanto go-
verno. Mas em setores organizados compreendemos essa relação 
e fazemos essa leitura. 

Por exemplo, a sobreposição de controles burocráticos que 
certificam, atestam ou declaram as entidades beneficentes e fi-
lantrópicas poderia ser articulada e uniformizada, na medida 
em que o envio de relatórios e prestações de contas endereçadas 
anualmente ao Ministério da Justiça, à Receita Federal do Brasil, 
ao Ministério Público – em casos de fundações –, ao Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a outros Minis-
térios em geral sofrem pequenas variações na forma. 

Por que não conseguimos articular um único modelo, um 
formato, nessa relação de prestação de contas?

Nesse cenário, avaliamos que são importantes algumas con-
dições, já entrando na questão do PL nº 7.494 e de como nós, 
CNBB e redes, que discutimos o assunto, enxergamos o referido 
projeto de lei.

É importante, é imperativa a votação do PL nº 7.494 para es-
tabelecer um marco legal para a certificação. Deve haver perma-
nente diálogo com os Relatores responsáveis pelo citado projeto –  
Deputados Carlos Abicalil, Eduardo Barbosa e Aelton Freitas. 
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É importante destacar também que nós temos uma relação 
muito próxima com esses Relatores e estamos acompanhando 
o conteúdo do PL nº 7.494. Embora haja divergências, que não 
impedirão o funcionamento das entidades e a segurança jurídi-
ca, apoiamos a sua votação com o texto como está, como segu-
rança jurídica para as entidades, com a segurança da gratuidade 
nos serviços de assistência social, com a prática de gratuidade no 
âmbito da educação. 

Outro ponto que nos chama a atenção relativamente ao PL 
diz respeito à receita base de cálculo. Temos prática sobre o 
efetivamente recebido numa lei denominada Lei do ProUni, 
utilizada pelas instituições universitárias, mas que no projeto 
ainda incide sobre a receita bruta. Então, para nós, isso ainda 
é dicotômico. Mas entendemos que em algumas questões, en-
quanto sociedade civil, é importante recuar para conquistar jun-
to com o Governo, que quer segurança social para as entidades, 
a votação de um PL. 

A votação do PL nº 3.077 também é um marco imperativo 
para que se fortaleçam a relação e a compreensão do papel do 
Estado na assistência social e do papel das entidades, enquanto 
sociedade civil, nessa relação, no âmbito da assistência social. 

É importante dizer que o relatório do Deputado Raimundo 
Gomes de Matos está pronto para votação desde fevereiro. É 
fundamental que nós, entidades, ajudemos na mobilização para 
que esse PL seja votado o quanto antes para a segurança não 
somente da assistência social, mas também das entidades da so-
ciedade civil. 

Concluindo, compreendemos que, a partir dessas informa-
ções, o que nos fortalecerá será exatamente o trabalho em rede. 
A CNBB está desenvolvendo esse trabalho em rede, em especial 
com esse conjunto de entidades, tais como Associação Brasilei-
ra das Universidades Comunitárias (Abruc), Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 
(CMB), Universidade Gama Filho (UGF), Associação Brasileira 
de Instituições Educacionais Evangélicas (ABIEE), Consórcio das 
Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), Campanha 
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Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), Pastoral da Crian-
ça, Confederação Brasileira de Fundações (Cebraf), Rotary, Lions, 
Vicentinos, Maristas, Salesianos, Frente Brasileira do Terceiro Se-
tor, Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), Apae/Pestalozzi, 
Clubes de Mães do Brasil, Centros Comunitários. 

Dessa organização conseguimos disseminar o que ocorre. É 
claro que nunca vamos conseguir 100% da posição, mas, majo-
ritariamente, compreendemos onde devemos avançar para um 
texto de projeto de lei que dê segurança jurídica, institucional e 
de funcionamento às entidades, na relação com o Governo.

Os dados apresentados são flashes, são pinceladas da questão, 
para que possamos discutir após a exposição de todos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos ao 

Sr. José Carlos Aguillera a exposição.
Passamos a palavra à Sra. Leila Maria Ramos.
A SRA. LEILA MARIA RAMOS – Cumprimento todos os 

componentes da Mesa e os demais presentes.
Tenho uma responsabilidade muito grande de tentar traduzir 

um pensamento, que é movido pela emoção. São 38 anos de mi-
litância na assistência social, particularmente com a infância e a 
juventude, e 20 anos de docência no serviço social. 

Propus-me a ler um pouco do que desenhei para não fugir do 
objetivo. Quando ouvi os colegas pela manhã, havia um burbu-
rinho de pensamentos e de ideias que vêm pela vivência, pela 
experiência e pela própria política instituída. Enfim, o meu pro-
pósito aqui é desenhar o lugar das entidades assistenciais, dentro 
da política pública da assistência social contemporânea. 

Para entender a assistência social no Brasil, faz-se necessário 
percorrer os caminhos da busca e da superação de paradigmas 
até os dias atuais. Quando percorremos essa trajetória, compre-
endemos a sua origem assistencialista e clientelista, alimentada 
pela falta de políticas públicas dos excluídos sociais, mas histo-
ricamente presente no País desde a sua descoberta, assim como 
tratada pelos governantes com a mesma lógica. 
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Basta lembrar o “primeira-damismo”, cuja cultura permitiu 
que as primeiras-damas assumissem o Fundo Social de Solidarie-
dade, distribuindo órteses e próteses, cestas básicas, cobertores 
no inverno à população pauperizada, que lhe solicitava ajuda. 

Essa cultura perdurou até a década de 80 de maneira muito 
contundente e com um texto em que se faziam perpetuar a de-
pendência e a negação da cidadania, em que se fazia crescer a be-
nesse, confundida com caridade, imputando aos usuários o lugar 
do cliente – o doente, o portador da patologia social, a pobreza –, 
e, ainda, por último, como se ele fosse culpado pela sua situação 
e pelo seu destino.

Por outro lado, com a mesma mentalidade, encontravam-se 
as obras sociais, que, embora não recebessem subsídios governa-
mentais, faziam nascer, por meio da solidariedade, a filantropia. 

Assim, a assistência social, por muitas décadas, acabou por se 
constituir em obras de homens de boa vontade, que, condoídos 
com a sorte daqueles que nada tinham, por amor à humanidade, 
distribuíam serviços que garantissem os mínimos dos mínimos 
sociais, assistindo à crescente demanda dessa necessidade em 
cada momento de crise econômica, que não foram poucas em 
nossa história de submissão e dependência. 

Entretanto, a Constituição de 1988 trouxe para a realidade 
brasileira uma exigência crucial: o direito à dignidade humana. 
Essa nova lógica fez nascer a busca da cidadania – se é que se 
pode dizer assim – perdida, pois até então a maioria dos serviços 
voltados para o atendimento dos cidadãos era feita de forma tu-
telada, longe da necessária emancipação dos sujeito, que, diante 
do seu livre arbítrio e na condição de cidadão, poderia, então, 
decidir pelo seu caminho e assumi-lo com responsabilidade. 

As exigências da nova Constituição fizeram nascer o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), trazendo para o cenário bra-
sileiro a criança cidadã, com direitos garantidos desde o ventre 
materno. No campo da assistência social, que carecia de alinha-
mento com as políticas públicas, criou-se a Lei Orgânica da Assis-
tência Social (LOAS), reconhecida como marco legal do Terceiro 
Setor, locus da assistência social, que passou a exigir a profissio-
nalização, seja na esfera pública, seja na esfera privada. 
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Reconhecendo que historicamente a sociedade civil produ-
ziu formas associativas de atuar na esfera pública, em nome da 
solidariedade e da filantropia, essas passaram a ser reconhecidas 
como parte integrante de um universo amplo e heterogêneo de 
organizações da sociedade civil e, por definição, passaram ao 
atendimento de defesa de direitos, atuam na esfera pública e 
devem estar comprometidas com o conceito democrático de fim 
público. Para tanto, devem garantir transparência e controle so-
cial, direção colegiada e sistema de gestão, gestão democrática e 
publicização de suas contas e serviços e, sobretudo, universaliza-
ção do seu atendimento.

A descentralização proposta pela Constituição passou a con-
ceber as entidades socioassistenciais como parceiras instituintes 
da cidadania social, devendo participar democraticamente dos 
espaços públicos de controle social e, ainda, obrigando-se a pres-
tar contas das suas ações, quando acessam o fundo público.

Assim emergiram novas organizações, como também exce-
lência daqueles que, historicamente, se alocaram e se alocam na 
filantropia, passando a ser reconhecidas como entidades benefi-
centes de assistência social, consideradas, ao menos no discurso, 
parceiras na política pública, voltadas para o atendimento dos 
mínimos sociais da população em vulnerabilidade social.

Hoje as entidades beneficentes empregam milhares de pesso-
as e atendem milhões de usuários pelo Brasil afora. Na parceria 
com o Poder Público, permanecem lutando para manter a qua-
lidade e a excelência dos seus serviços, pois, além dos subsídios 
que recebem do Poder Público, quando assim os conquistam, 
precisam buscar meios para garantir a contrapartida financei-
ra dos seus serviços. Algumas dessas entidades contam com um 
percentual de recursos governamentais, mas precisam buscar 
a sua autossustentação como contrapartida pelos serviços que 
prestam à comunidade pauperizada.

Esse movimento todo resultou em empregabilidade para mui-
tos trabalhadores da área social, particularmente para assistentes 
sociais, que, agregados àqueles que historicamente construíram a 
assistência social brasileira, conscientes de que ela não é benesse, 
mas direito, mesmo que alicerçada no princípio da solidariedade, 
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se aliaram ao desejo do Governo de garantir um melhor índice de 
desenvolvimento humano para todas as cidades brasileiras, con-
figurando o SUAS, assim, na mesma caminhada como foi o SUS.

Entende-se, portanto, a partir do SUAS, que entidades e or-
ganizações da assistência social são aquelas que prestam aten-
dimento e são constituídas sem fins lucrativos, realizando as-
sessoria, serviços e projetos de Proteção Social Básica e Especial, 
prevista no Plano Nacional da Assistência Social, que promovam 
prevenção a situações de vulnerabilidade e risco, bem como pro-
moção e desenvolvimento de potencialidade de seus usuários, 
tendo em vista sua emancipação. Esses serviços estão definidos 
na Norma Operacional Básica (NOB)/SUAS e compõem o nível 
de proteção básica e especial de média e alta complexidades.

Nessa política configura-se o lugar das entidades beneficentes 
da assistência social nos dias atuais. Seus serviços são reconhe-
cidos como profissionais e não como atividades pontuais. Bus-
cam, entre outros, geração de renda, desenvolvimento susten-
tável, educação básica e complementar, atendimento à saúde, 
desenvolvimento de comunidades, abrigamento, inclusão dos 
diferentes, serviço de proteção ao idoso, erradicação do trabalho 
infantil, acolhimento e tratamento de dependentes químicos, 
luta contra a prostituição infantil, atendimento às pessoas em 
situação de rua etc.

Ressalte-se que esses serviços são oferecidos de forma plane-
jada e continuada para crianças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos e seus familiares pelas entidades que promovem esses 
programas socioassistenciais, por meio de abrigamento do idoso, 
da criança e do adolescente; do atendimento à saúde; de ativida-
des de cultura e arte; de atendimento à inclusão dos deficientes; 
de creches, pré-escolas e serviços de assessoria que, sobretudo, 
preconizam a dignidade humana. 

Para tanto, essas entidades permanecem corresponsáveis, 
junto ao Estado, pelo desenvolvimento da assistência social, sob 
os ditames das políticas de assistência social. Mas também são 
responsáveis por cofinanciar seus programas e projetos, já que 
as verbas públicas destinadas à assistência social estão voltadas 
para a implementação e para a política de transferência de ren-
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da. Com o que sobra do orçamento não se consegue manter um 
per capita que sustente a qualidade dos serviços prestados pelas 
entidades beneficentes da assistência social.

Portanto, a sociedade civil organizada tem à sua frente o alinha-
mento das políticas públicas e a luta pelo enfrentamento da pobre-
za. No entanto, o ônus gerado por essas ações implica investimen-
to financeiro que garanta o atendimento preconizado em lei.

Considerando que a profissionalização dessas entidades trou-
xe para esse cenário a garantia de direito, a qualidade nos serviços 
prestados e o entendimento de que cabe a esse segmento buscar 
meios de garantir o bem comum, essas instituições, à medida 
que se organizam e se organizaram, entendendo a sua função 
social, agregam-se em redes, o que as obriga a gerar e gerir ativi-
dades de autossustentação, estrutura que lhes permite preservar 
sua natureza jurídica, consolidada na Constituição Federal.

No contexto do PL nº 3.021, entendemos que as entidades be-
neficentes da assistência social estão em vias de perder seu Cer-
tificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), se 
desejarem desenvolver qualquer ação ou serviço de autossusten-
tação, meios que lhes garantam a continuidade, a dignidade, o 
respeito e, sobretudo, não a tutela, mas a parceria do Estado, e o 
direito de associação livre, como preconiza a nossa Constituição.

Entendemos que o princípio da filantropia é ainda o único 
meio de garantir o bem comum. No caso da assistência social, 
a proteção social. Portanto, acreditamos que ela não pode ser 
negada em um país que, por enquanto, não consegue ceifar do 
seu povo os entraves que a desigualdade e a injustiça produzem.

Como defendia Betinho, não cabe às organizações não gover-
namentais brasileiras acabar com o Estado ou pretender subs-
titui-lo, mas colaborar para a sua democratização. Não cabe às 
organizações não governamentais produzir para o conjunto da 
sociedade os bens e serviços que o mercado não é capaz de pro-
duzir, mas propor uma nova forma de produzir e distribuir, que 
supere os limites da lógica do capital. Nessa lógica não é possível 
conceber a não participação da sociedade civil, dialogando no 
processo de desenvolvimento das política públicas, como tam-
bém na operacionalização de serviços socioassistenciais. 
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Portanto, é preciso que o Estado reconheça que aquelas enti-
dades socioassistenciais realizam um trabalho ético e sério. Para 
isso é necessário uma estrutura capaz de fortalecer os conselhos 
em todas as instâncias, a fim de garantir o controle social, em 
que o Poder Público e a sociedade civil não atuem só porque 
são paritários, mas porque são apartidários e lutam pelo bem 
comum. Defendemos que as diferentes esferas do Governo se-
jam capazes de realizar parcerias que dignifiquem o cidadão, as 
entidades assistenciais e a Nação.

Por fim, aprovar o art. 19 do Projeto de Lei nº 3.021 sem le-
var em consideração os aspectos que envolvem a gratuidade, 
impedindo as atividades de autossustentação, significa retroagir 
no tempo e colocar todas as instituições beneficentes da assis-
tência social numa relação perversa, como pedintes, esmolando 
recursos públicos ou, ainda, contando com a caridade daqueles 
que entendem a filantropia como ressarcimento unicamente das 
questões materiais, que mantêm o ser humano em condições de 
sobrevivência, deixando distante uma trajetória de luta, que bus-
ca entender que a filantropia deve, sim, buscar a emancipação e 
a cidadania para todos, requisitos mínimos que, do nosso ponto 
de vista, garantem a dignidade humana.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradeço à Sra. 

Leila Maria Ramos a exposição.
Passo a palavra à Sra. Márcia Maria Biondi Pinheiro, Presiden-

ta do CNAS.
A SRA. MÁRCIA MARIA BIONDI PINHEIRO – Boa tarde a 

todos. Já me manifestei publicamente nesta manhã. Agradeço ao 
Deputado a oportunidade de estar aqui debatendo essa questão.

Eu quero dizer à Profa. Leila que, graças a ela, vou economizar 
bastante o meu tempo. Ela apresenta os preceitos constitucionais 
da Política Nacional de Assistência Social, da NOB – Recursos 
Humanos (RH)/SUAS. Essa construção faz parte de um processo 
muito grande.

Eu não trouxe dados, não trouxe lâminas. Fiquei sabendo on-
tem à tarde do seminário. E agora, no horário do almoço, recebi 
o convite para participar desta Mesa. Consultei os meus pares do 
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CNAS se deveria fazê-lo. Eu presido um órgão colegiado e então 
fui ouvir os meus pares. Nós consideramos que seria importante 
estar aqui.

Gostaria de trazer-lhes dados da implantação do SUAS no 
Brasil, dados de diminuição da taxa de pobreza no Brasil, mas eu 
não os tenho aqui. 

A Política Nacional de Assistência Social é uma construção 
coletiva, da qual vários dos senhores que estão aqui fizeram par-
te. Nós não estamos falando de um processo deles e nosso. Essa 
luta é coletiva, pela cidadania do povo brasileiro. Devemos de-
fender que o cidadão brasileiro encontre dignidade, respeito e 
condições de vida saudável. Todos nós, que somos de um campo 
da sociedade, devemos defender esses princípios.

Quero dizer que cada uma dessas linhas citadas pela professo-
ra foi escrita pelo órgão gestor, proposta para o Conselho Nacio-
nal de Assistência Social. O CNAS tem a prática de abrir o debate 
para a sociedade. A sociedade discutiu o assunto por meio de 
e-mail, em seminários e deu sua contribuição. Cada linha, cada 
vírgula da Política Nacional e da Norma Operacional Básica fo-
ram escritas em conjunto.

Está escrito – a professora leu muito bem – que, na assistência 
social, nós trabalhamos no campo do Direito. Está escrito que, 
na assistência social – a professora falou bem –, não estamos 
trabalhando pelo favor nem pela caridade, mas afirmando uma 
política da seguridade social brasileira, entendendo a seguridade 
social de forma geral e a brasileira de forma particular como a 
segurança do povo brasileiro.

Citamos sempre estes dois preceitos: a assistência social como 
política pública e o controle social, que, para nós, é um tema tão 
sagrado quanto a construção da política pública, pois ele é fruto 
de uma luta maior do povo brasileiro, que conquistou a parti-
cipação popular na Constituição de 1988. E conquistou–a para 
discutir, em todas as esferas de governo, aquelas políticas nas 
quais está referenciado aquele Conselho. Então, quando digo 
que a professora possibilitou que eu economizasse o meu tempo, 
é porque ela tem o texto, e nós o construímos coletivamente.
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Saúdo-os por este debate. Há diversas posições que eu conhe-
cia, algumas que eu não conhecia – não só eu, mas também 
vários atores dessa política.

A sociedade civil que compõe os conselhos nos três níveis de 
governo é composta por representação de usuários da política de 
assistência social, entidades de assistência social – as prestadoras 
de serviço e as que defendem os direitos – e trabalhadores do 
setor. Então, esse conjunto da sociedade está representado em 
todos os conselhos e em todas as esferas de governo. 

Temos o dever de aperfeiçoar esse sistema, de fazer com que, 
cada vez mais, haja usuários definindo a sua própria política, de 
fazer acertos para que os trabalhadores estejam situados em toda 
a sua plenitude e possam contribuir para as políticas em que as 
entidades estejam também colocadas. Aperfeiçoar o sistema é 
possibilitar melhores condições de vida ao povo brasileiro.

Na verdade, aquelas afirmações que eu fiz pela manhã, e que 
gostaria de repetir agora, foram apresentadas na discussão que 
o Conselho Nacional desenvolveu e enviou publicamente para 
diversos setores. 

O CNAS e o Movimento da Assistência Social defendem que 
a política de assistência social deve ser ofertada sem exigência de 
contrapartida dos usuários. Isso está na Constituição, na LOAS, 
na política e em todas as nossas afirmações. Não abrimos mão 
desse princípio.

A exigência de que não haja nenhuma contrapartida, então, 
é o princípio. Não vincular a questão da certificação ao aspecto 
contábil e preservar a autonomia das entidades socioassisten-
ciais no desenvolvimento de seus trabalhos – isso está reafirma-
do aqui, está reafirmado nos documentos legais. 

Para aperfeiçoar esse sistema, as entidades têm realizado de-
bates em diversas Comissões do Congresso Nacional. Várias 
pessoas que estão aqui têm participado desses debates. Hoje já 
existe um acúmulo de discussões que fazem com que essas pro-
posições não se tornem apenas proposições, que já comecem 
a tomar forma. Quando damos forma a essas proposições, nós 
estamos concretizando princípios e diretrizes colocados tanto na 
Constituição quanto na LOAS.
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Na verdade, o nosso objetivo e o objetivo do CNAS é continu-
ar na luta pela garantia dos direitos da população neste País. E, 
dentro desses princípios, estamos abertos ao debate. Queremos 
escutar, mas queremos posicionar-nos também. Todos têm o di-
reito de discordar e de apresentar suas posições. 

Na verdade, nós defendemos o texto do PL. Um grupo de pes-
soas do Movimento de Assistência Social chega hoje a uma cons-
trução. Fazendo parte desse grupo, o CNAS afirma essas questões 
que estão aqui. 

Queremos dizer que o debate é salutar, é importante. Promo-
ver a melhoria das condições de vida do povo brasileiro é não 
infringir nenhum direito, mas avançar naquilo em que nós po-
demos, neste momento histórico.

Eu costumo dizer sempre que alguns fizeram a Constituição 
de 1988. Parabéns a todos nós, brasileiros, que participamos da-
quele momento. Mas torná-la viva é tarefa de todos nós. E torná-
la viva com aqueles princípios constitucionais ali expressos.

O CNAS coloca-se à disposição do Deputado e de todos os 
outros para aprofundar a questão, para debatê-la, até chegarmos 
à possibilidade de reafirmar o diálogo, o direito, os direitos con-
quistados pela população.

Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito bem. 

Agradecemos à Sra. Márcia Maria Biondi Pinheiro a exposição. 
Antes de passar a palavra ao próximo expositor, informamos 

que as inscrições estão abertas. Se alguém quiser inscrever-se 
para o debate, por favor, dirija-se à mesa. Já temos dois inscritos. 
Os expositores do período da manhã também têm direito de fa-
zer uso da palavra mais uma vez. Nós estamos dentro das nossas 
24 horas.

Passo a palavra ao Dr. Josenir Teixeira, representante da Co-
missão do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil – 
OAB/SP.

O SR. JOSENIR TEIXEIRA – Muito boa tarde a todos. 
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que não estou aqui 

na condição de conselheiro, mas de advogado, profissional libe-
ral que sou, representante da OAB. 
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Sou de um movimento nascido na OAB de São Paulo, em 
2004. Como atuo na área do Terceiro Setor de assistência social 
há quase dezenove anos, por acaso, neste momento, “estou” 
conselheiro. Mas não estou aqui como conselheiro, pois não fui 
autorizado a fazê-lo, até porque não pedi ao CNAS para falar em 
nome dele. Então, estou falando em meu nome. Sou responsável 
pelos meus atos.

Em 2004, nós organizamos em São Paulo um evento chama-
do O Fim da Filantropia. Discutimos diversos assuntos. Inclusive, 
alguns deles estão na pauta de discussão do PL. Nós entendemos, 
naquele momento, que deveríamos trazer para a discussão pesso-
as do Governo também – um auditor fiscal, enfim... E nós convi-
damos o INSS, se não me engano, de São Paulo, que acabou nos 
remetendo para Brasília. E tivemos o prazer – eu pelo menos tive 
o prazer – de contar com a participação de uma representante 
do Governo Federal, na época, da Receita Federal, se não me en-
gano, que fez uma apresentação extremamente lúcida, concate-
nada e se posicionou de forma extremamente aberta ao diálogo, 
para mostrar que não havia o enfrentamento da fiscalização com 
as entidades, que havia a intenção de acúmulo de ideias em prol 
de um objetivo comum. Essa pessoa foi a Edna Alegro. E hoje, 
por acaso, somos colegas no CNAS. 

Infelizmente, Edna, desde aquele momento, passando por di-
versas instâncias, vejo que isso não saiu muito do discurso, por 
culpa do Governo, por culpa nossa, por culpa dos profissionais, 
por culpa dos gestores, por culpa dos representantes, por culpa 
dos usuários, que não exigem como deveriam exigir, por culpa 
de todos nós que estamos aqui. Todos devemos fazer mea-culpa, 
em última análise.

Não há um confronto. Esse evento, se não me engano, é o 
trigésimo quarto de que participo, desde março do ano passado, 
para falar do PL nº 3.021. É a primeira vez que eu não trago slides, 
que eu não mostro nada, não mostro as inconstitucionalidades 
que existem. Hoje fazemos vistas grossas a essas inconstitucio-
nalidades. Vamos discuti-las no foro adequado, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF), quando a lei eventualmente existir, porque, 
em tese, ainda não podemos discuti-la.
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Achei que, pelo tema, pela plateia, não caberia trazer aquilo 
que eu falava e falo desde sempre. O que eu sinto é um enfrenta-
mento desnecessário entre o Poder Público e as entidades, cada 
um querendo trazer para si o ônus, ou os louros, ou a responsa-
bilidade, ou a glória de resolver o problema da assistência social 
no Brasil. 

Isso não vai dar certo. Se não unirmos esforços e pararmos de 
nos agredir e querer – usando uma expressão que não gosto – tirar 
do bolso do paletó o tal marco legal, seja do Terceiro Setor, seja 
do quarto, seja da assistência social; enquanto não nos despir-
mos dessa tentativa ou dessa proposta, e nos despirmos de forma 
não hipócrita, como muitas vezes nós fazemos, não vamos sair 
do lugar! 

Tenho certeza de que qualquer membro do Governo, em sã 
consciência, não vai abrir mão ou não vai deixar de reconhecer 
a importância que as entidades de assistência social têm neste 
País. Fazer isso é lutar contra fatos e contra a história. Isso não 
vai acontecer, por mais que queiram. 

Também não podemos, nós, entidades, achar que somos do-
nos dos direitos, somos donos da ação, somos donos do pobre, 
como foi dito pela manhã. Não podemos falar: ele é meu, nin-
guém tasca e o Governo não tem que vir aqui dar palpite. 

Anteontem, fui fazer uma palestra no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, a convite daquele órgão. Quando comentei 
com algumas pessoas que iria fazer isso, me disseram: “Você vai 
na casa do inimigo falar sobre isso?” Eu falei: “Não, eu não vou 
na casa do inimigo”. Até porque o art. 70 da Constituição, alia-
do ao art. 74, prevê que se eu recebo verba pública eu tenho de 
prestar conta dela, independentemente de quem eu seja. E o Tri-
bunal de Contas é um órgão criado e capacitado para fazer isso. 

Há também um medo ou inconformismo, acho que é mais 
medo, é mais desconhecimento, é mais ausência de preparação 
técnica, em saber que nós devemos, sim, prestar contas. Mas, por 
outro lado, também o Governo e as autoridades têm que se des-
pir de dizer e de sustentar esta maldita história, esta maldita pa-
lavra que a mídia acabou inventando, que é “pilantropia”. Isso 
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é exceção. E “pilantropia” é entidade filantrópica mal fiscalizada 
por culpa de quem deveria fiscalizar. 

Ora, se há identificação de uma entidade que não atende os 
requisitos legais, que se puna, que se coloque na cadeia quem 
quer que seja, que se prenda o dono do avião que hoje pela 
manhã foi citado, mas não jogue no mesmo balaio pessoas ou 
entidades que não são iguais! 

A “pilantropia” é exceção. Mas a mídia, infelizmente, que 
adora uma desgraça, só traz para a opinião pública essa mal-
dita palavra que alguém inventou e acaba rotulando todo um 
setor que contribui, e muito, para o cumprimento do que está 
na Constituição. 

Meu tempo já deve estar acabando.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Ainda restam 

mais de 5 minutos.
O SR. JOSENIR TEIXEIRA – Enfim, uma dessas atitudes que 

acho que não contribuem para que esse discurso se qualifique... 
Existe essa portaria recente, que de forma alguma contribui para 
que essas entidades se aproximem do primeiro setor e façam o 
conjunto de forças para que o hipossuficiente, em situação de 
vulnerabilidade, efetivamente seja atendido. 

Como o tema é fortalecimento das entidades, tenho uma opi-
nião pessoal como frequentador do CNAS há mais de dez anos, 
na qualidade de profissional da área do direito que sou, que a 
sociedade civil perde muito com a saída do CNAS desse controle, 
em última análise. 

O CNAS foi um órgão que teve origem na transformação do 
Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), mas a LOAS deu-
lhe quatorze atribuições. Dessas Quatorze atribuições, o inciso 
IV, art. 3º trouxe a concessão e a renovação do Cebas. E parece 
que o CNAS só fazia isso. A mídia só externava isso; o aspecto 
contábil superou toda e qualquer outra atividade que o CNAS 
fez ao longo deste último tempo. O CNAS não pode ser demoni-
zado ou satanizado, como o Edval falou hoje de manhã, porque 
a culpa não é dele, mas da falta de investimento, reconhecida lá 
nos considerandos do Ministro; a culpa é de capacitação.
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Havia coisa errada? Havia. Vamos extrair a coisa errada e con-
tinuar com a certa! Houve nova eleição. A Conselheira Simo-
ne conduziu muito bem uma fase de transição complicada. Um 
novo corpo de conselheiros foi eleito. Infelizmente, também por 
falta de estrutura, por “n” motivos que não cabem aqui serem 
indicados, ele não avança na velocidade que deveria avançar.

Essa discussão que a nossa Presidenta disse, do PL etc., na 
verdade eu entendo que ela não aconteceu com a profundidade 
que deveria ter acontecido no próprio CNAS. Aprovou-se uma 
manifestação, lá pelas tantas, no sentido de que o CNAS só se 
manifestaria a respeito do Projeto de Lei nº 3.021 após a aprova-
ção do Projeto de Lei nº 3.077, e hoje sequer discutimos profun-
damente a história do PL nº 3.021.

Ao longo destes dezessete meses, desde quando o PL veio para 
a discussão pública, muita coisa evoluiu, muitas coisas já foram 
superadas. Pelo menos, eu já li umas dez ou quinze variações do 
texto. Confesso que já não sei mais qual o que está vigor. No dia 
que for votado, acho que teremos que fazer um jogralzinho bem 
detalhado, para ver qual o texto que está vigor.

A história da cisão automática e obrigatória das entidades já 
foi superada; virou faculdade. E ainda me parece que a grande 
discussão que existe é o art. 19, da não contribuição, da totali-
dade, enfim.

A área da saúde tem 60% de gratuidade, e pode com os 40%, 
na prática, arrecadar a receita para cobrir o rombo que aqueles 
60% fazem. A área da educação pode, a cada nove mensalidades 
que são pagas, dar uma gratuita; e a área da assistência, enfim, 
pelo menos é o que está previsto até agora, teria que ser 100% 
gratuita.

Isso realmente tem que ser aprofundado, discutido, mas eu 
acho que o PL está em vias de aprovação. Ao longo destes de-
zessete meses de discussão, muito debate foi feito; poderia ter-se 
discutido mais, com um pouco mais de profundidade em relação 
a alguns assuntos. Essa via é importantíssima para que possamos 
debater, mas a cada 10 minutos de cada palestrante não dá para 
ter inicio, meio e fim de uma discussão técnica aprofundada. 
Nós acabamos mais manifestando algum tipo de opinião.
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Muito obrigado pelo espaço. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

exposição ao Dr. Josenir Teixeira.
Antes de passar a palavra para o próximo expositor, queremos 

registrar, como fizemos de manhã, o nome dos representantes de 
entidades presentes nesta tarde: Sra. Michelline Carvalho, do Ma-
rista; Sra. Mariza Saldanha, representando a Casa do Candango; 
Sr. Carlos Ferrari, representando a Associação para Valorização e 
Promoção de Excepcionais (Avape); Sra. Margareth Dallaruvera, 
Vice-Presidenta do CNAS; Sra. Maria Laura, Diretora da Federa-
ção nacional dos Assistentes Sociais (Fenas).

Passamos agora à exposição da Sra. Adriana Ramalho Rodri-
gues, assistente social judiciária do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e representante da ONG Ação Familiar do Brasil.

A SRA. ADRIANA RAMALHO RODRIGUES – Boa tarde a 
todos, boa tarde a todos da Mesa que enriquecem este debate. 

Estamos no final de uma série de observações, embora rápi-
das, que têm enriquecido esse debate. Sou assistente social. Gos-
taria de destacar, nesta trajetória de discussão em relação ao que 
hoje nos atentamos, um termo que foi dito nesta manhã. Muitas 
vezes, quem está na militância social e que, por algum motivo, 
se associou ou fundou uma ONG e hoje atua diretamente, seja 
como profissional, seja como colaborador, como voluntário, se 
sente muito entristecido com a forma como se tem abordado a 
questão social. Embora possamos reconhecer a caminhada e a 
construção feita para obtermos o SUAS e a NOB, que o regula-
menta, também sentimos com muita tristeza que ficamos prati-
camente órfãos como entidades organizadas da sociedade civil.

Isso criou um vácuo. Durante a gestão da assistência social – fui 
gestora da assistência social e também da saúde –, parece-me que 
realmente, como disse o meu antecessor, é um pouco compli-
cado alguns enfrentamentos que fazemos, quando, na verdade, 
não deveríamos fazer. Somos parceiros de luta e somos parceiros 
dessa história.

Todos nós, na nossa formação, estudamos e repudiamos, 
como foi bem colocado pela professora. Avaliamos como foi 
positivo o que ocorreu a partir da Constituição de 1988. Con-
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seguimos dar, sim, um status, a partir de 1993, com a LOAS, de 
política social à assistência social, que até então foi, nos anos 
de 80, considerada uma benesse, ou seja, uma caridade da for-
ma como cada ONG colocou ou reconheceu. Da mesma forma 
como os grandes avanços que demos com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. E ainda temos de dar 
muitos outros saltos em relação às políticas sociais.

Querendo ou não, quando lemos e avaliamos, até mesmo 
como assistente social, o SUAS, verificamos quão longe estamos 
da realidade que vivemos nas nossas cidades. 

Hoje pela manhã isso foi muito bem dito pelo Geraldo. Vi-
vemos uma realidade que gostaríamos que fosse, sim, trabalha-
da, enfrentada pelos gestores públicos municipais, regionais e 
estaduais da forma como é preconizada pelo SUAS. Mas estamos 
muito distantes disso.

Trabalho atualmente na área sociojurídica. Portanto, diferen-
temente do debate que se apresenta, estou aqui como uma ONG 
por ter participado diretamente da fundação de duas outras en-
tidades e também de conselhos de assistência social – fui conse-
lheira durante muitos anos. E como é importante nos municí-
pios termos a participação, dentro dos conselhos que asseguram 
o controle social das políticas públicas, da sociedade civil. Como 
é também, tenho certeza, nos conselhos estaduais e também no 
CNAS. Por quê? Porque os representantes da sociedade organiza-
da estão lá e muitas vezes são eles que asseguram a imparcialida-
de, a credibilidade, de fato, de uma determinada entidade.

Com isso, conseguimos negar certificados para entidades, in-
clusive entidades da educação que talvez estejam no meio das 
“pilantrópicas”, que aqui foram comentadas, que atestam a sua 
gratuidade com bolsas destinadas a juízes, a promotores. Esses 
enfrentamentos fazemos lá na base, onde se sabe onde você 
mora, onde se sabe o que você faz. Isso é muito grave.

Hoje, o que nos preocupa, como sociedade civil, é como vamos 
lidar com essas questões que trabalhamos desde a Constituição 
de 1988. Como bem disse o Deputado Dr. Talmir, a Conferência 
de Saúde, em 1985, realmente foi a origem da implantação do 
SUS, que representou um grande avanço e uma grande revolução 
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das políticas de saúde. Isso requereu muito esforço daquele diri-
gente municipal, daquele Prefeito, porque foi o primeiro a fazer 
isso. Nós já estávamos no município fazendo isso. Como vamos 
fazer isso hoje num nível maior, como conselho? 

Na verdade, sempre pensei que só poderíamos recuperar essa ca-
pacidade do CNAS, que acho que é um órgão colegiado importante 
– sabemos da sua seriedade –, se tivesse uma estrutura melhor. Esse 
foi o nosso discurso até então. Se queremos que de fato exista um 
controle social das políticas públicas, seja qual for o conselho, ele 
terá de ter sua estrutura para certificar, sim. Se ele trabalha com uma 
interface, ele precisa requerer recursos humanos suficientes para fa-
zer o que é necessário, e não trabalharmos de uma forma que en-
tendemos como retroagir no tempo e no espaço de passarmos para 
o Executivo uma responsabilidade, mesmo que se retome de volta 
o que precisaríamos rever, que é equipar os conselhos para que, de 
fato, faça o trabalho colegiado, paritário de credenciar uma entida-
de: essa é honesta ou não é honesta.

Então, está existindo um pouco de contrassenso quando dis-
cutimos algumas coisas e avançamos ou nos apropriamos de um 
discurso, mas, na prática, não fazemos isso. Questionamos, por 
exemplo, muitos juízes da infância e juventude que tratam a 
criança e o adolescente como menor, mas muito mais importante 
do que ele dizer “menor” ou deixar de dizer “criança e adolescen-
te” é a postura que ele adota no enfrentamento daquela situação 
de violação de direitos. Acho que é isso que temos de entender.

Muito mais importante do que as ONGs estarem falando de 
seus assistidos erroneamente, se eles vão utilizar o termo adequa-
do de usuário, beneficiário, sujeitos de direitos, é a forma que 
de fato ela está atuando no seu dia-a-dia, no enfrentamento da 
pobreza, na superação da miséria. 

Penso que temos muito a discutir, porém, muito mais impor-
tante do que essa discussão é a forma como conduziremos aqui 
para que essas maravilhosas intervenções que fizemos até agora 
possam repercutir minimamente no que está sendo de responsa-
bilidade da relatoria dos projetos.

Esta é a questão importante, ou seja, como se dará o desdo-
bramento de todas essas discussões e como isso chegará, de fato, 
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aos Deputados que estão com a caneta na mão para fazer com 
que isso se traduza de uma forma minimamente mais satisfató-
ria para aqueles que, durante décadas ou até séculos, como foi 
bem colocado pelo Dr. José Carlos, no início da sua explanação, 
atuam no enfrentamento da desigualdade no Brasil com os seg-
mentos excluídos da nossa população. 

Era esta a minha contribuição.
Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

exposição à Sra. Adriana Ramalho Rodrigues.
Terminadas as exposições, passemos aos debates. 
Gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a 

formulação das questões é de 2 minutos. Temos até agora dois 
inscritos. Quem quiser inscrever-se dirija-se à mesa ao lado.

Passo a palavra ao Sr. Edval Bernardino, do Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS)/CNAS.

O SR. EDVAL BERNARDINO – Boa tarde. Como se trata de 
um seminário, gostaria de fazer duas perguntas à Mesa para que 
problematizemos um pouco. 

Em primeiro lugar, acho que precisamos responder se há lugar 
para entidades de assistência social no SUAS. Precisamos respon-
der isso para não parecer que há – vou repetir a expressão – uma 
satanização, uma elisão da existência das entidades.

A segunda pergunta é: qual o perfil das entidades que têm 
lugar no Sistema Único de Assistência Social? 

Por que essas perguntas? Porque precisamos partir da premis-
sa do padrão de entidades filantrópicas brasileiras, que não são 
contemporâneas de um modelo de assistência social pública. 
Isso é importante para o nosso debate, porque essas organiza-
ções, na sua grande maioria movidas por iniciativas nobres, fo-
ram concebidas, foram estruturadas para preencher uma lacuna 
gigantesca decorrente da ausência do Estado.

A estrutura que se propõe a partir da Constituição de 1988 e 
que passa a ser consignada no SUAS é de uma assistência pública 
em que o Estado tem uma presença muito grande. Óbvio, há 
uma distância muito grande entre a lei e a vida real, daí por que 
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me parece que ninguém aqui está invocando a uniformidade da 
assistência social no padrão estatal e governamental.

Sou daqueles que entende que a presença da filantropia, 
para além da prestação de serviços, que é fundamental, tem 
um componente de subjetividade muito mais importante e que 
diz respeito à formação da sociabilidade do povo –acho muito 
mais ilustre, muito mais nobre –, além da necessidade de or-
dem material. 

Agora, se nós estamos fazendo uma opção – e é nisso que o 
Brasil está apostando – por uma assistência social de perspectiva 
pública como direito do cidadão e dever do Estado, se nós co-
mungamos com essa ideia e concordamos que é dever do Estado 
e devemos buscar isso, qual é mesmo o perfil das entidades que 
atuam na área?

Eu acho que isso vai nos ajudar a resolver duas coisas. Primei-
ro, uma parte muito grande do que se estrutura como filantropia 
não tem na filantropia a sua ação motivadora, e sim nos benefí-
cios fiscais. Isso precisa ser claro. Essas organizações seguramente 
não poderão ter lugar nesse campo e precisam estruturar-se na 
esfera do mundo privado, de acordo com a legislação própria 
desse setor.

Por outro lado, as organizações que se estruturam na perspec-
tiva da beneficência, da solidariedade, da responsabilidade públi-
ca, obviamente passarão a exigir do Estado brasileiro novos es-
tatutos de convivência social, política e, portanto, institucional. 

Por isso eu fiz estas perguntas: se há lugar no SUAS para as 
entidades e qual é o perfil dessas entidades.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Como temos 

somente mais uma pessoa inscrita – claro que ainda temos possi-
bilidade de outras inscrições –, vamos passar ao próximo inscrito 
e, a partir de então, aos expositores, para que se manifestem em 
relação às observações das duas pessoas inscritas.

Passo a palavra ao Sr. Cláudio Ramos, da OAB de São Paulo.
O SR. CLÁUDIO RAMOS – Sr. Presidente, Deputado Dr. Tal-

mir, penso que tivemos um êxito inimaginável quando este se-
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minário foi idealizado. Fomos brindados com a presença da re-
presentante maior do Conselho Nacional da Assistência Social, 
bem como de conselheiros. 

De fato, nós temos aqui todos os operadores do Terceiro Se-
tor: advogados, assistentes sociais e, com certeza, contadores, 
gestores, conselheiros, trabalhadores.

Na Comissão de Direito do Terceiro Setor, que tem o papel, 
como missão institucional, de mobilizar a sociedade, o Estado e 
os advogados para o enfrentamento das questões pertinentes ao 
Terceiro Setor, pensamos que também estamos cumprindo nossa 
missão institucional como comissão.

No momento, um questionamento importante, um caso pon-
tual, seria em relação às entidades híbridas. Nós temos sido acio-
nados por várias entidades nesse aspecto. Há uma dúvida, uma 
preocupação enorme em relação a isso. Algumas entidades, por 
exemplo, na área educacional, possuem como atividade meio a 
arrecadação, a receita de mensalidades escolares. Dessas mensa-
lidades, extraem o recurso necessário para o pagamento das suas 
despesas, dos seus custos administrativos, investimentos em in-
formática e outros investimentos e até para atender a complexa 
legislação contábil e financeira, a segregação de contas, normas 
brasileiras de contabilidade (NBCTs) e demais. Calculam a sua 
base de gratuidade ofertando também como cálculo da gratui-
dade a receita não auferida em função da inadimplência, que, 
em tempos econômicos difíceis, com certeza atingem patamares 
que podem inviabilizar a sua atividade meio. 

A legislação anterior – não a que estamos discutindo – não 
contempla a retirada da inadimplência da base de cálculo, algo 
que deveríamos refletir.

Posto isso, concedem as gratuidades também na sua unidade 
educacional, mas revertem parte desse superávit para os equi-
pamentos sociais; aplicam em projetos, em programas sociais. 
E, por força estatutária e da legislação presente, o Código Tribu-
tário Nacional, esse superávit necessariamente é reinvestido ou 
aplicado na própria organização, para ampliação dos serviços e 
melhorias. De tal sorte que algumas ousam, insistem em conti-
nuar realizando, em fazer, em assistir, em continuar, entre aspas, 
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“filantropando”. Elas cumprem rigorosamente, além disso, as 
suas obrigações acessórias, que não são poucas; possuem con-
troles internos, fazem assembleias, pagam auditoria, contratam 
consultores, advogados, contadores; ouvem mais de uma, duas, 
três ou quatro opiniões. 

Então, neste momento, no meu entender, a reflexão deveria 
caminhar para o que fazer, a persistir uma legislação desfavorá-
vel. Onde buscaríamos recursos para cobrir esses custos, consi-
derando que a atividade meio estaria inviabilizada? Teremos um 
orçamento público para suportar o fechamento das entidades 
beneficentes de assistência social?

Tenho sido consultado, e algumas entidades, na verdade, di-
zem o seguinte: “Pensei, pensei e pensei: logo, desisto de conti-
nuar realizando os projetos”. Algumas já desistiram, cansaram 
de perseguir o seu certificado. Prevalece a portaria? Onde está 
o seu processo? Está no corredor do CNAS? Está no Ministério? 
Para onde vai? 

Então, nós temos tido notícia disso e reitero a minha manifes-
tação da manhã. A causa não é das entidades beneficentes, não 
é do Terceiro Setor, não é dos consultores, não é dos operadores. 
Devemos lembrar que o foco da nossa ação social, já disse a nos-
sa professora, reflete em relação ao hipossuficiente, ao assistido. 
Temos de continuar debatendo, temos de verificar o impacto das 
nossas ações, das nossas decisões no âmbito legislativo, no con-
selho, e também fortalecer a presença da sociedade civil, o que 
também não está contemplado, a persistir o próprio PL nº 3.021. 
Estamos extinguindo a participação da sociedade civil no pró-
prio CNAS. Acho que essa discussão também é pertinente.

E que venham mais seminários, mais encontros. O futuro da 
assistência social está em nossas mãos e nós temos que realizar 
mais encontros e debates.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito bem. As 

palmas são realmente para agradecer, porque a colaboração de 
vocês é muito importante. Esta é uma democracia participati-
va. É objetivo da nossa Comissão de Legislação Participativa. E, 
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claro, um pouco de palmas não faz mal a ninguém e acorda o 
público, depois do almoço.

Vou dizer uma coisa a todos. Os senhores não acreditam na 
satisfação da Comissão de Legislação Participativa em ver este 
plenário cheio em uma quinta-feira à tarde. Isso é raríssimo nes-
te Congresso Nacional, os senhores podem ter certeza.

Eu gostaria de dizer que no Congresso Nacional tudo o que 
nós fazemos de uma maneira apropriada, de uma maneira técni-
ca, com capacitação, profissionalismo, vejo que vem em primei-
ro lugar. Vem antes da política, dessa dita política entre aspas, 
que é dito que resolveria no sentido do bem comum.

Então, o Terceiro Setor, através de segmentos organizados, 
tem realmente muito a ver com o atual Governo e com as polí-
ticas que queremos para este País. A atitude dos senhores de vir 
prestigiar este seminário, tenho certeza de que vai ser levada em 
consideração pelo grupo de trabalho em relação a esse PL. 

Estava prevista para o dia 17 de agosto a votação do projeto 
em plenário. Tenho certeza de que vai ser adiada essa votação, 
porque o projeto ainda deveria passar pelo Colégio de Líderes, e 
considerando o que foi feito e o que está sendo feito, certamente 
algumas posições vão ser revistas. Ainda que muitos Parlamenta-
res não tenham participado pessoalmente, participaram muitos 
assessores e depois os senhores, representantes de vários setores, 
poderão ter o CD com o que foi falado aqui e poderão repassar as 
informações para os Parlamentares, em suas bases, para que eles 
também levem em consideração quando o PL for para o Plenário.

Vamos agora ouvir os expositores relativamente a essas duas 
observações. Há mais dois inscritos e vamos fechar com mais 
duas possíveis inscrições, ou seja, serão quatro inscrições. Depois 
disso, serão feitas as considerações finais. 

A princípio, os seminários aqui vão até por volta das 16 ho-
ras, embora nos folders e nos cartazes a informação seja até as 18 
horas. 

Já chegaram as duas inscrições. Então, terminamos por aqui, 
com mais estas duas inscrições. Após as intervenções dos exposi-
tores, vamos abrir a palavra para mais quatro inscritos. 
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É claro que o trabalho não termina por aqui. Ele vai continuar 
depois do seminário.

Passamos a palavra para o Sr. José Carlos Aguillera, represen-
tante da CNBB, que vai tecer comentários relativos às observa-
ções feitas.

O SR. JOSÉ CARLOS AGUILLERA – Primeiro é preciso dizer 
que é um pouco de presunção minha, Prof. Edval, tentar responder 
à sua questão como professor e na qualidade de bacharel em Servi-
ço Social provocado por um mestre que tenho lido no período de 
curso. Nos debates que temos realizado com a sociedade civil, vou 
inferir algumas questões, muito menos do que respostas.

Por exemplo, o senhor pergunta se há lugar para as entidades 
de assistência social no SUAS e, havendo lugar, qual o perfil des-
sas entidades para que atuem no SUAS. 

Há alguns paralelos que discutimos, por exemplo, com afir-
mações na relação de políticas públicas no que se refere a entida-
des beneficentes, com a declaração explícita do Ministro Tempo-
rão de que a Saúde não poderá atender a este projeto chamado 
SUS. É importantíssimo, é necessário e é bom que o Brasil tenha 
iniciado essa política pública sem que o atendimento dos hos-
pitais filantrópicos, nos próximos trinta anos, se faça presente. 

Os hospitais filantrópicos respondem por cerca de 47% do 
atendimento da rede SUS, e deixar de reconhecê-los seria trazer 
o casos ao sistema de saúde pública para além dos desafios que 
temos para aperfeiçoá-lo. E isto é importante: aperfeiçoá-lo.

Na educação, com base na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
na Constituição Federal, temos o reconhecimento das entidades 
filantrópicas beneficentes e confessionais. Ou seja, o reconheci-
mento do Estado Democrático de Direito de que a relação entre 
Estado e sociedade civil pode ocorrer de forma complementar, e 
isso ocorre na educação.

O senhor mencionou muito bem que a assistência social, tal 
como a política pública – o que certamente foi tratado pela ma-
nhã e também nesta Mesa da tarde –, é um conceito e um exer-
cício em construção. 

É recente o estabelecimento dos pisos para as proteções básica 
e especial que estão dando a arquitetura do que se constitui efeti-
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vamente o locus operacional a partir dos profissionais que estão 
na função assistência social e na relação com essas entidades. 
Estamos dando a feição, o desenho do que é assistência social 
muito recentemente.

O senhor questiona, e é pertinente, o trânsito desse modelo 
que atravessa mais de cem anos até o momento atual, passan-
do pelo que a Profa. Leila falou a respeito do rompimento com 
aquela prática que serviu ao tempo em que não se denominava 
política pública. As instituições precisam estar alicerçadas, fun-
dadas e dirigidas por este princípio que é a política pública da 
assistência social e as suas diferentes interfaces.

Então eu acho que, a partir desses elementos, podemos fazer 
uma reflexão sobre se há espaço para as entidades beneficentes 
de assistência social. No que se pretende com o PL sobre o SUAS, 
espero que seja votado logo para a segurança do Sistema Único 
da Assistência Social e do papel das entidades.

Entrando na questão seguinte – que foi muito bem provoca-
da, porque o senhor faz uma ligação –, não temos dúvida, como 
campo de entidades que vêm discutindo, de que não estamos 
falando de um PL de certificação. Estamos tratando com esse 
nome, mas sabemos que se trata de um PL de tributação. É pre-
ciso deixar claro que estamos tratando de aspectos tributários 
arrecadatórios, e é legítimo para o Estado brasileiro fazê-lo, por-
que existe a chamada certificação de entidades, um espólio do 
antigo CNSS que caiu no colo do CNAS. 

Com todo o respeito às exposições aqui feitas, entendemos 
que não cabe mais ao CNAS a responsabilidade por essa função, 
porque a política pública da assistência social requer muito mais 
do que a certificação. 

É importante avançar no sentido de que a certificação, que é 
um direito legítimo das entidades, previsto na Constituição em 
normas infraconstitucionais, tenha o locus e o respeito adequa-
do, com a participação da sociedade civil. Não estamos fazendo 
esse debate. Estamos escamoteando esse debate, tentando, em 
relação ao PL, tratar como certificação, quando se trata de tri-
butação; estamos tratando de aspectos fiscais de isenção, com a 
interface na imunidade tributária.
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Entrando nessa questão que o representante da OAB também 
abordou, há incentivos fiscais legítimos e necessários para os se-
tores agrícolas, automotivos, bens de consumo que geram em-
pregabilidade e consumo que a nossa sociedade precisa. 

Devolvo na mesma questão que o senhor me provocou, para re-
fletirmos: qual é o pecado ou qual é a ineficiência do incentivo fis-
cal necessário para a rede de entidades beneficentes e filantrópicas  
garantirem, a partir da isenção da cota patronal, a geração de em-
prego e renda e a inclusão produtiva? Qual é a diferença? Por que 
se pode dar esse tipo de incentivo? Não satanizamos, não demo-
nizamos – qualquer que seja o nome –, mas se for para entidades 
beneficentes que também geram emprego e inclusão produtiva, por 
que não vale esse incentivo? 

São aspectos que o senhor provocou, na sua questão. E estamos 
também nesse campo da discussão com a CNBB e outras entidades.

Concluo reafirmando que, para nós, é importante, sim, a ida da 
questão da certificação. Não é o melhor desenho proposto no PL, 
mas é melhor a ida dessa questão para os Ministérios específicos, 
assegurada a participação da sociedade civil em grau de recurso.

O Deputado Abicalil nos disse isso ontem, em reunião com 
as entidades. S.Exa. busca um texto comum desse PL de tributa-
ção, em conjunto com o Deputado Aelton Freitas e o Deputado  
Eduardo Barbosa, na segurança de que não vamos retroceder 
na democracia participativa, com as entidades se manifestando 
quando houver grau de recurso naquilo que é legítimo, que é a 
defesa de tributos também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 
colaboração ao Sr. José Carlos Aguillera.

Passamos a palavra à Profa. Leila Maria Ramos.
A SRA. LEILA MARIA RAMOS – Da mesma forma, não te-

nho uma resposta, Prof. Edval, mas uma pergunta. Existe no seu 
discurso a afirmação de que as entidades assistenciais não são 
contemporâneas. Historicamente, não há como negar que, pela 
filantropia, elas estão ligadas a entidades religiosas, elas nasce-
ram entidades religiosas. Entretanto, o Estado também não era 
laico, ele também não era contemporâneo. As entidades vive-
ram e foram aceitas. Na medida em que foram aceitas, é porque 
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existia uma lógica semelhante no Estado. Se isso é novo para as 
entidades assistenciais, laicizar o seu trabalho, universalizar os 
seus serviços é algo também novo para o Estado. 

Então, dos dois lados vejo um exercício muito difícil, inclusi-
ve da gestão democrática, o que muitas das nossas entidades já 
vêm tentando fazer com os seus próprios usuários. No exercício 
do Conselho, quem já foi conselheiro sabe a dificuldade que é 
ser democrático. Nós chamamos de democrático mas, se pensar-
mos bem, para ser democrático ele nem precisava ser paritário. 
Ele já é paritário porque existe dificuldade de fazer prevalecer a 
vontade do que é certo, não da sociedade civil ou do Poder Pú-
blico, mas daquilo que é bem comum e que, sim, deveria estar 
acima de todas as coisas. 

Então, vejo que existia uma lacuna decorrente da própria au-
sência do Estado. 

E faço um questionamento: o Estado tem condições, através 
do SUAS, de atender à assistência social? Porque se ele tem como 
fazê-lo, tenho certeza de que esse é o desejo de todos nós aqui. O 
nosso maior desejo é que o Estado assuma, sim, o seu dever. Mas 
reconhecemos que ele também não tem condições. Se é verdade 
que ele pode, que faça, como disse a Dra. Marília pela manhã, da 
mesma maneira como faz a educação. 

Por outro lado, quando se fala em benefícios fiscais, entendo, 
como já foi dito na Mesa, não se negar nenhum direito... É ne-
gado nosso maior direito de imunidade. Não é benefício, não é 
isenção; é imunidade. Esse retorno, vindo da sociedade civil, é 
de uma certa maneira reiterado novamente em favor de outras 
obras ou, se não, da qualidade do atendimento que se dá.

Qual é o perfil das entidades? Acho que o perfil das entidades 
está-se desenhando. De acordo com o que pede o PL, da maneira 
como está descrito, penso que é um perfil retrógrado, um perfil 
tutelado, um perfil sem autonomia, um perfil sem emancipação. 
Não é um perfil de direito, de um direito garantido pela livre 
associação e a gratuidade como uma ação pessoal, subjetiva de 
cada entidade. 

Mais um pergunta: nós temos o mapa da realidade brasilei-
ra? Qual será o número da miséria? Quais serão os que estão 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

98
Assistência Social – Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

excluídos? Nós, as entidades assistenciais, atendemos todos os 
excluídos? E não temos dentro das nossas entidades aqueles que 
recebem a Bolsa Família, o Vale Gás? Só essas atividades pontu-
ais não mantêm a dignidade desse povo. Não somos salvadores 
da Pátria. 

Quando digo que nos estamos nos colocando na condição 
de parceiros, significa diálogo, corresponsabilidade e cofinancia-
mento. Ninguém nos obrigou, ninguém colocou uma faca no 
nosso pescoço e disse: “Nasçam”. Nós nascemos por uma vo-
cação, e esta vocação há que ser mantida hoje não mais sob os 
auspícios de uma filantropia de benemerência, entendemos que 
ela é de direito. Esse perfil só pode ser construído se houver, de 
fato, respeito, se de fato formos respeitados como parceiro que 
dialoga, que exerce uma função social importante e que compro-
mete, sim, todo o seu orçamento naquilo que faz. Prova disso é 
a transparência dos nossos serviços, a auditoria que tem que ser 
deixada em dia, a publicização de todos os atos. 

Então, aquelas que são “pilantrópicas”, como bem disse o 
nosso colega, têm mesmo que ser excluídas do processo, assim 
como são os “pilantrópicos” em todas as outras áreas! Aqui nós 
estamos falando da nossa. Então, eu entendo que esse perfil é 
hoje um perfil profissional, mas vai depender muito do destino 
que for dado a esse projeto de lei, porque, com certeza, se ele 
continuar assim, as nossas portas se fecham, não porque nós de-
sejamos, mas porque, de fato, não conseguimos manter a quali-
dade do trabalho com o custo/benefício que ele tem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sra. 
Leila Maria Ramos.

Passamos agora a palavra para a Sra. Márcia Maria Pinheiro, 
Presidenta do CNAS, para as considerações em relação às obser-
vações das duas primeiras pessoas.

A SRA. MÁRCIA MARIA BIONDI PINHEIRO – Eu agradeço 
as perguntas ao Edval pela oportunidade de dizer que está asse-
gurado o lugar das entidades de assistência social em todos os 
instrumentos legais que a professora leu para nós. Está assegu-
rado na política, antes estava na LOAS, estava na Constituição e 
nos documentos políticos, na NOB, na NOB/SUAS, em todos os 
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documentos, que depois foram aprofundados com a Resolução 
nº 191 do CNAS debatida aqui neste Congresso Nacional. É uma 
resolução emitida pelo CNAS após ouvir toda a sociedade e que 
depois foi transformada no Decreto nº 6.308.

Então, nós temos marco legal, habemus marco legal. Temos 
um marco legal do qual temos que nos apropriar cada vez mais, 
discutir as suas falhas, discutir as questões que ainda são passí-
veis e aprofundá-lo. É esse o debate. 

Mas é preciso que se digam duas coisas, que não posso deixar 
de falar aqui. A tarefa do controle social ultrapassa a tarefa da 
certificação, é muito além disso. O controle social das ações, em 
todas as esferas de Governo, é um preceito constitucional e ultra-
passa o processo de certificação. 

E outra questão que é importante destacar é que os serviços 
de assistência social deverão ser gratuitos para aqueles que dela 
precisam, ou seja, o usuário da assistência social. 

É importante que esses preceitos e que essas questões sejam 
explicitadas, porque realmente cada exposição dessa aqui daria 
um debate sozinho: controle social, aqueles que necessitam da 
assistência, que é diferente da educação, que é diferente da saú-
de; é diferente a política de assistência social. Então, na verdade, 
cada um daria um debate.

Mas eu agradeço a oportunidade de dizer que não só tem lu-
gar, como existe marco legal que assegura esse lugar. 

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Már-

cia Maria Pinheiro.
Passamos a palavra ao Dr. Josenir Teixeira. 
O SR. JOSENIR TEIXEIRA – Eu sempre defendi que o Tercei-

ro Setor tinha que ser autofágico. O dia em que o Estado conse-
guir fazer o que as entidades fazem, elas têm que sumir, porque 
a obrigação do Estado é fazer o que está escrito na Constituição 
com os recursos que a própria Carta diz que ele deve ter para 
fazer isso. Então, o dia em que o Estado conseguir fazer o que as 
entidades fazem, com a qualidade que elas fazem, as entidades 
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têm que acabar. Elas têm que ser autofágicas. Enquanto isso não 
acontece, há que se conviver dessa forma.

Edval, a sua pergunta deveria receber uma resposta muito 
simples, porque ela é muito simples. Acho que até agora nin-
guém conseguiu responder e eu, obviamente, não vou me atre-
ver a tentar responder. O CNAS deferiu, ao longo dos anos, certi-
ficados – Cebas ou Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 
(CEFF) antigamente. Lá pelas tantas, o Governo passou a enten-
der, basicamente a Receita Federal, que o CNAS tinha agido er-
rado ao reconhecer que determinada entidade fosse reconhecida 
como de assistência social. Tanto é verdade que ele fez 2.554 
recursos ao Ministro da Previdência, contestando ou tentando 
cassar aquelas decisões sobre as quais o colegiado do CNAS tinha 
decidido. Eles só não foram julgados porque atingidos pela MP. 
Então, das 7 mil entidades que tinham Cebas no Brasil, 2.554 
não eram de assistência social na visão da Receita Federal.

Em São Paulo, existe uma creche que atua há mais de 40 
anos num bairro de classe média alta, e essa entidade, criada 
por religiosos estrangeiros, tinha o Cebas e o CEFF há 30 ou 40 
anos. Essa creche atende 155 crianças filhas das empregadas do-
mésticas que trabalham nesse bairro de classe média alta. Essas 
empregadas domésticas não ganham só R$465,00; elas ganham 
mais; elas ganham o dobro disso, R$1.000,00, R$1.500,00, even-
tualmente, mais. Ao longo de 40 anos, as autoridades públicas 
brasileiras reconheceram que essa entidade era de assistência so-
cial, que o trabalho que ela fazia era importante para aquela po-
pulação, etc., e renovava periodicamente certificados, não só o 
Cebas, quanto o de utilidade pública, até porque um é requisito 
do outro, e por aí vai. Um belo dia, em 2005, 2006, um auditor 
resolveu dizer que tudo o que ela fez ao longo de 40 anos esta-
va errado, que a população atendida por aquela entidade tinha 
um nível salarial que não se enquadrava nos valores per capita 
ou familiares que o Decreto nº 3.048 estipulava. Elas ganhavam, 
per capita ou familiarmente, um valor mais alto. Fez, então, um 
recurso ao Ministro da Previdência para que aquele certificado 
concedido pelo CNAS fosse cassado por conta desse motivo e da 
contabilização que o auditor entendeu que não deveria ter sido 
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feita da forma como foi feita; que alguns itens que constavam 
da base de cálculo dessa entidade não a deveriam compor. Ao se 
tirar aqueles itens lá de dentro, a base de cálculo diminuía, e o 
percentual de 20% não era atingido pela entidade.

Pergunto, devolvendo: essa entidade é de assistência social 
ou não? O Poder Público vai ter uma creche para colocar essas 
150 crianças, filhas dessas empregadas domésticas que tiveram o 
azar de ganhar mais de mil reais por mês? No Município de São 
Paulo, de 10 creches municipais, 9 são geridas por entidades sem 
fins lucrativos, privadas. Onde que vão colocar? 

Não sei responder à sua pergunta, Edval.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

manifestação ao Dr. Josenir Teixeira, da OAB.
Não havendo agora a manifestação da Sra. Adriana, passamos 

para o bloco final, o último bloco, com cinco inscritos. 
Vamos passar a palavra a cada um dos inscritos, a quem solici-

tamos que, se possível, dela façam uso por 2 minutos.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, o Sr. Henrique Sérgio 

Sznifer, da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Uni-
bes), São Paulo.

O SR. HENRIQUE SÉRGIO SZNIFER – Em primeiro lugar, eu 
quero parabenizar o Deputado por este seminário; a Dra. Marília, 
representante da Rede Brasileira de Entidades Assistenciais Filan-
trópicas (Rebraf), e todos os demais companheiros e colegas pre-
sentes neste seminário, que se deslocaram de suas cidades para 
cá, a fim de tirar, realmente, todas as nossas dúvidas.

O meu questionamento é o seguinte: fala-se muito sobre o 
art. 19 do Projeto de Lei nº 3.021. Não entendo – ou, pelo me-
nos, gostaria que quem conhece bem o assunto me esclareces-
se – quando se diz que as entidades filantrópicas não podem 
manter sua sustentabilidade. Darei um exemplo. Sabemos que 
há entidades que, eventualmente, cobram por alguns serviços e 
aquelas que não cobram. Em nosso caso específico, minha en-
tidade possui, por exemplo, um bazar. Nele vendemos produtos 
que arrecadamos, que nos são doados.
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Então, eu gostaria de saber de alguns dos palestrantes se a 
venda desses produtos que arrecado fere o art. 19. Essa é a minha 
dúvida. Pelo que está descrito no artigo, não consigo entender, 
não consigo visualizar essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Muito bem.
Obrigado pela colaboração, Sr. Henrique Sérgio Sniffer.
Concedo a palavra à Sra. Simone Albuquerque, Conselheira 

do CNAS.
A SRA. SIMONE ALBUQUERQUE – Boa tarde a todos.
Cumprimento o Deputado Dr. Talmir pelo debate. Falo em 

nome do Ministério do Desenvolvimento Social. Não consegui-
rei sair daqui sem me pronunciar.

O Ministério do Desenvolvimento Social defende uma assis-
tência social pública e não estatal; o Ministério do Desenvolvi-
mento Social não é louco. Ele tem certeza, convicção, pela sua 
trajetória e pelas pessoas que estão lá, que vêm de municípios, 
que sem as entidades que fazem assistência social no Brasil não 
efetivaremos o Sistema Único de Assistência Social. Não porque 
não queiramos, mas porque não podemos. Não é isso o que diz 
a Constituição, a Lei Orgânica e o Sistema Único de Assistência 
Social, que estamos implantando.

O Ministério do Desenvolvimento Social também defende – 
várias entidades presentes aqui sabem disso, porque estamos 
negociando, de forma bastante clara e correta, a condução do 
PL – que os usuários dos serviços socioassistenciais não podem 
pagar por eles. 

É preciso ficar claro que a criança que perdeu a convivência 
com a família deve ter um abrigo gratuito e ser protegida. A crian-
ça que perdeu a convivência familiar e comunitária com sua fa-
mília ou que tem os vínculos fragilizados deve ter garantia da 
convivência familiar e comunitária sem que alguém cobre dela. 

Quero também deixar bem claro que não está incluído aí o 
bazar, feito pelas entidades, porque bazar não é serviço socioas-
sistencial. Nós estamos tipificando serviços, e os serviços estão 
colocados na tipificação. Então, também quero entender onde 
está isso no projeto de lei.
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Também quero dizer que está sendo mencionado o art. 19, 
quando já avançamos bastante na negociação. Há agora o art. 
18, o art. 19 e o art. 20. Não há nada no projeto negociado que 
esteja em desacordo com o que vi aqui.

Deputado Talmir, imploro a V.Exa. que tenha sensibilidade 
de ouvir que realmente há uma falsa polêmica aqui. Concordo 
plenamente com o Josenir. Não há uma cisão nessa área por lei, 
pela nossa história conjunta de luta, pela implantação da políti-
ca que realizamos juntos. Essa é uma falta polêmica. As pessoas 
têm de entender o que está sendo colocado. Não vejo nenhum 
motivo para não fazermos um grande esforço a fim de que esse 
projeto de lei ser aprovado. 

Esse é o apelo que faço.
Pelo que entendi aqui, aquelas grandes questões, os gran-

des debates e as compreensões já estão mais azeitadas. En-
tão, não vejo nenhum indício, na realidade, que nos faça sair 
daqui dizendo: Ah, vamos pedir para os Deputados mais um 
tempo. Não vejo. Sinceramente, acho que as pessoas têm de co-
nhecer o acordo. Já avançamos muito, e o acordo traduz a assis-
tência social pública que queremos construir.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

manifestação à Sra. Simone Albuquerque, conselheira do CNAS.
Passo agora a palavra ao Sr. Robson Lopes, dos Vicentinos.
O SR. ROBSON LOPES – Inicialmente, cumprimento o Depu-

tado Talmir por esta iniciativa e também os membros da Mesa por 
tantas contribuições importantes que aqui estamos usufruindo.

A Sociedade São Vicente de Paula é uma entidade, é uma fe-
deração internacional criada em 1833 e funciona no Brasil desde 
1872. Então, não é uma aventura na área da assistência social.

Preocupa-me aqui – e algumas questões já foram bem escla-
recidas pelo Aguillera e pela Dra. Leila, que muito bem inter-
vieram nesse último bloco – a questão do art. 19. Quando fala 
na gratuidade, temos uma situação de fato, dentro das nossas 
entidades: temos 605 asilos, nos quais cuidamos de cerca de 24 
mil velhinhos.
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Ocorre que as pessoas das quais cuidamos muitas vezes foram 
rejeitadas pela sociedade, pela família, deixadas na rua, e nós va-
mos lá, as recolhemos e as levamos para dentro das nossas ins-
tituições. Entre 80% e 90% dessas pessoas exigem um cuidador 
quase que em tempo integral, porque fazem uso de medicamen-
tos, etc. Então, exigem cuidado e um investimento muito grande.

De algum tempo para cá, começamos a obter aqueles Bene-
fícios de Prestação Continuada (BPC), em relação a essas pesso-
as idosas, doentes, porque elas preenchem o requisito para isso. 
Como elas não têm família e a maior parte não tem entendimen-
to para administrar esses recursos, então, o que fazemos? Junto 
ao Ministério Público, obtemos uma autorização para usar 70% 
desses recursos que eles recebem, e os outros 30% são deposi-
tados – em proveito deles mesmos. Aplicamos nas instituições, 
na melhoria das condições e do atendimento. Fico preocupado 
porque isso passou a ser um componente importante na arreca-
dação de recurso que viabiliza o atendimento aos mesmos.

Quero saber se alguém pode me esclarecer uma situação como 
essa e como ficaríamos. Preocupa o fato de que estamos sendo 
colocados no colo da Receita Federal para muitas coisas. O ob-
jetivo deles é arrecadar, até porque a remuneração está prevista 
variar em função da arrecadação.

Preocupa-nos muito se amanhã ou depois essas coisas serão 
glosadas, se as nossas entidades serão descredenciadas.

Eu pediria a alguém que nos esclarecesse sobre essa questão 
do ponto de vista do projeto.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 

Robson Lopes, pela manifestação, pela colaboração no debate.
Passamos agora a palavra para a Sra. Regina Souza, Assistente 

Social.
A SRA. REGINA SOUZA – Boa tarde a todos. 
Hoje, tive contatos com várias pessoas, vários colegas, como 

o assessor do Dr. Talmir, o Deputado que está aqui hoje presidin-
do nossa reunião neste momento, mas não posso deixar de me 



ação
 parlam

en
tar

105
Comissão de Legislação Participativa

manifestar sobre a história que tenho como profissional da área 
de serviço social. 

Há alguns pontos importantes que devem ser colocados neste 
momento, como evidenciar a qualidade do serviço de assistente 
social como entidade beneficente.

Trago para reflexão de todos nós aqui presentes, mais uma 
vez, a questão da desvalorização da assistência social, mesmo que 
hoje ela esteja assegurada como política pública. Verificamos em 
documentos que, quando se fala em percentuais que vão vir de 
encontro a valores que a União terá de repassar para as institui-
ções, há diferenças nas discussões feitas sobre saúde e educação.

Observa-se que quanto aos percentuais aqui levantados para 
emissão desse certificado, na questão educação apresentam-se cla-
ramente para ser concedida essa certificação; na questão da saúde, 
a mesma coisa. Já na assistência social isso não está evidenciado.

Então, trago isso novamente para referência, pois mostra o 
quanto ainda temos por fazer para que de fato a assistência so-
cial seja considerada como política pública de fato, de direito e 
de respeito.

A LOAS diz que o usuário da assistência social é todo aquele 
que dela necessitar. Tento fazer a separação disso para a questão 
de posse financeira desse usuário. Muitos vão buscar o recurso 
que as instituições filantrópicas, as entidades oferecem não pela 
sua situação financeira, não pela gratuidade dessa instituição, 
mas porque as instituições que têm uma história do seu servi-
ço ofertado garantem em qualidade o serviço a prestar. Muitas 
outras que surgiram ao longo do tempo, mesmo particulares, 
não conseguem ainda atingir a qualidade de muitas instituições 
filantrópicas que temos.

Mais uma vez vejo essa questão da desvalorização.
Minha observação tem como objetivo fazermos uma reflexão. 

São muitos os pontos da lei ao qual ela se apresenta. Cada um de 
nós está fazendo sua consideração. É importante aqui ressaltar a 
qualidade do serviço das instituições, sejam elas voltadas para a 
saúde, para a educação, ou propriamente para a assistência. Des-
taco, dentre essas, a assistência social como a mais desprotegida, 
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visto que os recursos financeiros que chegam até ela são tão mí-
nimos que não possibilitam executar o serviço.

Na minha prática de assistente social, acabo falando daquilo 
que, talvez, algum dia, vocês também falaram: tudo aquilo que é 
gratuito não é valorizado. Não estou aqui defendendo que deve 
haver custo. Não estou dizendo isso, mas não estou dizendo 
também que só o paupérrimo deve fazer uso do serviço da as-
sistência social. Ele tem outras fragilidades que não a financeira.

Defendo essa posição como profissional da área.
Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos as 

colocações à Assistente Social Regina Souza.
Passo a palavra à Sra. Michelline Carvalho, representante dos 

Maristas.
A SRA. MICHELLINE CARVALHO – Boa tarde a todos.
Senti-me provocada pela fala do Edval quando eu me ins-

crevi, que trouxe aqui à baila a questão de que se estabelecesse 
uma definição de qual o padrão e o perfil das entidades que se 
vinculariam ao SUAS.

Nesse contexto, trago também a questão das entidades de 
educação e de saúde que também têm penetração na assistência 
social, que fazem interface com a política de assistência social. 
A assistência social propriamente dita e efetivada não se traduz 
somente com ações no campo da assistência, como também da 
saúde, da educação e de outras políticas sociais.

Então, como tratar dessas questões? Elas se vinculam ou não 
ao SUAS, dada a sua caracterização pela predominância de ser 
entidade de educação ou de saúde, mas que estão abrangidas 
nesta lei?

Devemos, portanto, discutir esse caráter. 
Eu gostaria de trazer também essa questão de que saúde, edu-

cação e outras políticas sociais são condições imprescindíveis 
para um estado de proteção social dos sujeitos demandatários 
da política de assistência social. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos à 
Sra. Michelline Carvalho, representado aqui os Maristas. 
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Temos mais dois inscritos. Uma pergunta nos foi enviada por 
escrito: “Qual a diferença da vulnerabilidade na assistência, edu-
cação e saúde?” A pergunta foi formulada pelo Sr. Valdemar, da 
Casa de Ismael, Lar da Criança, dirigida a todos da Mesa. 

Encerramos as inscrições. Temos mais duas pessoas inscritas. 
Depois, passaremos a palavra à Mesa. 

Concedo a palavra ao Sr. Geraldo Gonçalves, representando 
a Federação Nacional dos Trabalhadores em Instituições Benefi-
centes, Religiosas e Filantrópicas (Fenatribref).

O SR. GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO – Eu 
gostaria de me manifestar porque o Prof. Edval, a quem respei-
tamos muito, nos traz uma provocação que penso ser um tema 
muito importante para o debate. 

Penso até mais, Dr. Josenir, quando da sua fala: que o próprio 
Estado brasileiro dá essa resposta. 

Lembramos que num País de 509 anos, há 466 anos nasceu a 
primeira entidade beneficente da Baixada Santista. De lá para cá, 
nasceram outras centenas, milhares espalhadas por este Brasil afora. 

Qual a credibilidade e a competência desse Estado de Direito 
quando se omite e não oferece políticas públicas sociais básicas 
preconizadas na Constituição Federal como o mínimo necessá-
rio? Onde está a eficiência do Estado brasileiro quando garante a 
educação – e vemos o retrato brasileiro principalmente no Ensi-
no Médio, com o Ensino Fundamental e o ensino de 3º grau to-
talmente privatizado e uma demanda reprimida; vemos creches 
literalmente traduzidas como local físico para abarcar as filhas 
de mães trabalhadores, literalmente ficarem à mercê de uma si-
tuação da educação, dito um direito social básico, política social 
básica; quando se fala em habitação, encontramos em qualquer 
espaço neste País com barracas de lona e casas de pau a pique, 
quando não, pessoas e famílias morando embaixo de viadutos; 
quando se fala em política de assistência social, aí sim, entendo, 
compreendo e até milito com a convicção de que caminhar com 
a política de assistência social para especificidade é caminhar na 
modernidade. 

No entanto, sem querer romper com uma metodologia de 
atendimento, podemos até dizer que pode ser melhorado. Mas 
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romper com um passado histórico descredibilizando ou não 
contado com essas entidades beneficentes e acreditando que o 
Estado dará isso para nós, penso que é uma piada, pelo retrato e 
pela credibilidade mostrada pelo Estado brasileiro, como Estado 
de Direito Democrático. Não vejo essa situação. 

Penso que o art. 19 da Constituição não tem essa clareza, 
como dito aqui. Uma coisa é o que se traduz literalmente do que 
foi escrito; outra é a intenção de quem legislou. 

Se tivéssemos a regulamentação, a priori e não a posteriori, se 
tivéssemos a tipificação do serviço com a valorização decente e 
digna, a priori e não a posteriori, talvez pudéssemos acreditar que 
o Estado brasileiro desse conta tão somente nesse sentido estati-
zante de abarcar a política pública de assistência social. 

Penso que não será dessa forma, e o debate requer, sim, outras 
compreensões para além do que está nos arts. 18, 19 e 20. 

Eram essas as minhas considerações.
Eu gostaria de ouvir a Mesa sobre esses quesitos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Sr. 

Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Diretor Presidente da Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores em Instituições Beneficentes, 
Religiosas e Filantrópicas (Fenatibref).

A Dra. Marília de Castro abriu mão da sua fala. 
Vamos passar a palavra aos expositores, para que teçam co-

mentários, respondam às perguntas, enfim, manifestem-se de 
maneira livre em relação às pessoas que se inscreveram e fizeram 
uso da palavra.

O Sr. José Carlos Aguillera pediu para invertermos a ordem. 
Então, a pedido, vou inverter a ordem e passar a palavra à Sra. 
Adriana Ramalho Rodrigues. 

Peço que, ao usarem a palavra, já façam também as suas con-
siderações finais, em razão do tempo avançado. 

Concedo a palavra a Sra. Adriana Ramalho Rodrigues.
A SRA. ADRIANA RAMALHO RODRIGUES – Eu gostaria de 

fazer algumas considerações e também de ouvir aqueles que fo-
ram provocados, pois acho que essa é a intenção das perguntas.
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Realmente, o art. 19 é o que traz a tônica maior com relação 
àquilo que preconiza a LOAS, o atendimento indiscriminado 
para todas as pessoas que dessa política necessitarem. De cer-
ta forma, isso está mexendo com todas as organizações que en-
tendem que adquiriram know-how no atendimento que fazem. 
Basta entendermos muitas entidades que atendem pessoas com 
deficiência. Lembro, como foi citado no período da manhã, que 
o exame do pezinho, por exemplo, teve início nas Apaes, até se 
tornar uma política pública assegurada pela saúde. Dessa forma, 
muitas outras situações têm-se apresentado.

Sem dúvida alguma, quando falamos de serviços socioassis-
tenciais e do direito à convivência familiar e comunitária, quan-
do pensamos em uma criança, há que se discutir a respeito de um 
abrigo ter de ser gratuito, sim, para essa população. Muitos outros 
serviços hoje prestados por entidades que atuam diretamente li-
gadas à assistência social poderão ser oferecidos à população que 
dela necessita e, por que não, àquela população que talvez tenha, 
sim, um rendimento – como foi lembrado aqui pelo Dr. Josenir, 
por exemplo, a creche. Elas poderão atender-lhes, sim, sem estar 
ferindo em nada a LOAS. Essa, a discussão – o que pode e o que 
não pode; vamos ficar totalmente restritos. Com certeza, não 
estamos falando da possibilidade de angariar recursos nas nossas 
entidades por meio de ações para arrecadação de fundos. Não é 
isso. Há uma limitação, sim, com relação às entidades que atuam 
diretamente ligadas à assistência social e que estão fortemente 
preocupadas em manter o seu compromisso com a população 
usuária. Mas acho que elas poderão, sim, estabelecer outras for-
mas de arrecadação que lhes garantirão sustentabilidade.

Então, penso que é essa a maior tônica. Quando vemos, como 
sociedade civil, a questão do artigo, acredito que a grande pre-
ocupação é que vai ficar totalmente vedada essa possibilidade. 
Como dito pela Dra. Marília de manhã, trata-se das famosas ati-
vidades-meio. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Bom, como 
mencionamos anteriormente, além de responder e tecer comen-
tários, os senhores poderão fazer suas considerações finais.
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Sra. Adriana, alguma consideração final em relação ao nosso 
encontro? 

Concedo a palavra ao Dr. Josenir Teixeira, que aqui representa 
a OAB. 

O SR. JOSENIR TEIXEIRA – No ano passado, participei de 
um evento em São Paulo em que o chefe de gabinete do Ministro 
Patrus Ananias também falou. O Ministro estava em uma con-
ferência em Paris – disso eu me lembro bem –, e, antes de todos 
falarmos, discutíamos na antessala do evento sobre alguns itens 
do PL nº 3.021. Eu havia feito uma apresentação apontando al-
guns itens sobre os quais comecei a conversar com ele – não me 
lembro do seu nome infelizmente. Eu perguntava: “Doutor, e 
a história da cisão? Há inconstitucionalidade nisso? Há inter-
ferência estatal nas atividades da entidade?” “Não, não, isso aí 
já foi superado, já discutimos, já sentamos com o Ministério da 
Fazenda, já acertamos isso”. E perguntei sobre outras coisas. Ele 
me respondeu: “Não, isso aí também já foi superado, estamos 
discutindo, chegamos à conclusão de que isso realmente estava 
um tanto quanto... ” Enfim, de todos os itens que eu havia pre-
parado, ele disse que já estava resolvido e o que estava escrito no 
PL não era bem aquilo. Falei então a ele que havia acabado com 
minha palestra. Sobre o que falaria eu, se tudo o que eu aponta-
ria já estava resolvido? 

Até hoje, 17 meses depois, não li o que ele disse que já estaria 
resolvido, acordado, como dito. E se foi dito, resolvido e acorda-
do, não está escrito.

Então, em Direito, quando uma vírgula faz uma diferença 
enorme, quando uma conjunção faz uma diferença enorme, lá 
no CNAS, às vezes, perdemos algum tempo para tirar a vírgula e 
trocar o “e”, tirar o “e” e pôr o “ou”, etc. e tal, porque isso, efeti-
vamente, apesar de num primeiro momento parecer um pouco 
estranho, mas faz diferença: inclui ou exclui determinada coisa.

Quando fica essa história no ar “Está escrito desse jeito, mas 
pode”, não dá. No Brasil, não dá. Na Suíça, pode ser que dê. Quer 
coisa mais clara do que a imunidade, que não trata de isenção, 
e o Supremo Tribunal Federal teve de dizer que não trata, coisa 



ação
 parlam

en
tar

111
Comissão de Legislação Participativa

que todos nós sabemos e que no primeiro ano de faculdade de 
Direito é ensinada; teve de chegar ao STF para dizer isso.

Como tem a Adin nº 2.028, da história da lei: está escrito ou 
não? É depois da vírgula ou não é depois da vírgula? Há onze 
anos, estamos esperando para saber se a lei é ordinária ou com-
plementar, se está escrito ou não.

Isso é um risco absurdo para o nosso sistema jurídico, para 
o nosso sistema legalista. Não pode ficar assim. Se a intenção é 
essa, vamos escrever com todas as letras, e ser redundantes, se for 
preciso. É a transparência, o preto no branco.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

colaboração ao Dr. Josenir Teixeira. 
Passo a palavra à Sra. Márcia Maria Pinheiro, Presidenta do CNAS.
A SRA. MÁRCIA MARIA BIONDI PINHEIRO – Em primeiro 

lugar, há perguntas anotadas, algumas já respondidas, com as 
quais não gastarei tempo.

Há pergunta referente ao BPC, nosso benefício tão duramente 
conquistado. Foi uma luta grande da sociedade brasileira o bene-
fício da assistência social. O PL não altera em nada a garantia dos 
70% do BPC para instituição de longa permanência, porque isso 
já está garantido no Estatuto do Idoso. O PL não toca nesse assun-
to. Então, os Vicentinos, nesse aspecto, podem ficar tranquilos.

Vou ater-me a responder algumas questões sobre a política de 
assistência social. Brincava com minha companheira de Mesa, 
dizendo que essa da assistência social, nós respondemos; as do 
Direito... Estamos nos organizando um pouco.

Quero dizer que o corte para o atendimento à política de as-
sistência social não é o corte da pobreza, mas, sim, da necessida-
de. Isso é o que está na política e é pelo que devemos lutar para 
garantir, àqueles que dela necessitarem. Estou respondendo.

Quero dizer ao Geraldo, embora isso aqui ultrapasse a questão 
da política de assistência social, que o Estado brasileiro assume-a 
pela primeira vez com essa amplitude, a partir da definição da 
sua responsabilidade, em 2004.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

112
Assistência Social – Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

Na verdade, foram anos e anos de dívida, que não conseguire-
mos, durante muito tempo, sanar. São dívidas com a população, 
com a sociedade brasileira, que temos de ir galgando novos pa-
tamares para avançar nesse processo civilizatório. Não podemos, 
porém, deixar de marcar que agora essa política é assumida pelo 
Estado. Os resultados, eu não preciso deles. A imprensa, qualquer 
jornal, hoje em dia, mostra – e os dados estão aí – o que resultou 
quando o Estado definiu assumir a política de assistência social.

Como minha última palavra neste seminário, agradeço ao Depu-
tado a oportunidade de estar aqui. Devo dizer da disposição para 
o diálogo. O Ministério de Desenvolvimento Social, que repre-
sento no Conselho Nacional, tem a disposição de conversar. 

É importante que, em cada momento, não voltemos atrás na-
quilo que já foi estabelecido. Na verdade, essa disposição para o 
diálogo está no Ministério, está no CNAS e está no dia-a-dia da 
política de assistência social. 

As entidades não tenham dúvida alguma de que aquilo que 
está escrito e definido como papel na política de assistência social 
e no SUAS foi com muito cuidado por nós todos escrito, – por 
vários dos que aqui estão. Muitas dessas páginas foram escritas 
por vocês que estão aqui. Nessas páginas está a direção para onde 
queremos ir. 

Não acredito em cisão. Podemos ter diferenças e vamos de-
batê-las. Na essência, queremos a mesma coisa: o bem estar da 
população brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos, 
então, a participação à Sra. Márcia Maria Pinheiro, Presidente 
do CNAS, que muito gentilmente aceitou fazer parte desta Mesa. 

Nada é perfeito neste mundo. Deveríamos tê-la convidado 
desde o início. Foi o que até a própria Sonia, nossa assessora, 
sinalizou. 

Foi muito importante a sua participação, Sra. Márcia. Somos 
testemunhas de que participa – juntamente com a Sra. Clara – da 
elaboração de uma redação final. Sempre, nos nossos grupos de 
trabalho, com os diversos partidos, temos trabalhado para uma 
redação que seja a melhor para todos os segmentos, para o Ter-
ceiro Setor, para este País. 
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Obrigado, Sra. Márcia. 
Passo a palavra, então, à Profa. Leila Maria Ramos. 
A SRA. LEILA MARIA RAMOS – Há questões bastante per-

tinentes à nossa área. Sobre outras, não temos tanto domínio. 
Ouvi, e está claro na lei, que a assistência social se coloca 

como uma política pública de direito de quem dela necessitar. 
Entendo, não sei se há um equívoco nesse meu entendimento, 
que o Decreto nº 3.048 ainda prevalece e que no art. 206 é co-
locado quem é pobre: as famílias cuja renda não atinja até dois 
salários mínimos vigentes.

Outra questão me chama muito a atenção: a da Regina. Nós 
que atuamos historicamente na assistência social bem sabemos 
do desprezo do próprio serviço social para com os assistentes 
sociais que atuavam na área. Hoje a área ganha status porque 
se transformou em lei. Por conta disso, parece que temos um 
cérebro, pensamos e conseguimos agir de maneira política, de 
maneira pensada. 

Entendo que a assistência social, nessa divisão de que aquela 
entidade que não é híbrida, que não faz interface com outras 
entidades, está realmente muito mais usando os nossos pró-
prios argumentos, vulnerabilizada, porque ela é o primo pobre 
dessa situação. 

Quando analisamos o orçamento para a própria assistência 
social, vemos quanto dela vai para o próprio BPC e o restante, 
para os serviços. Onde ficamos, aquelas que não estão fazendo 
interface com a educação e com a assistência? Há ainda uma pre-
ocupação maior. É preciso aprofundamento dessa questão. 

Entendo que hoje estamos aqui marcando presença. Não pre-
sença física, mas presença de luta. Viemos da filantropia e não 
temos vergonha alguma disso. Aprendemos que tínhamos de 
dar com uma mão e esconder a outra. Isso fez com que, talvez, 
não déssemos visibilidade para a seriedade, para a ética e para a 
coerência do nosso trabalho. 

Então, hoje, fazemos um marco no sentido de que estamos 
atentos. Se, de fato, esse diálogo, como se preconizou até agora, 
existe entre poder público e sociedade civil organizada, devemos 
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aprofundar um pouco mais essas questões e observar o art. 19 – 
insisto nele. Acordo não é lei – como disse Josenir. O que não está 
no papel, para nós, não prevalece. 

Muito obrigada pela oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Agradecemos a 

participação à Profa. Leila Maria Ramos. Aqui fez as suas mani-
festações, as suas considerações finais. 

Passo, agora, a palavra ao Sr. José Carlos Aguillera, represen-
tando aqui a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

O SR. JOSÉ CARLOS AGUILLERA – Nesse último bloco, tive-
mos um mix de situações que transitam entre as questões legais 
de Direito, entre as questões de política. 

Vou pegar a partir da questão da Michelline. Vou casar a sua 
questão com a do conselheiro Valdemar e com a do Robson, para 
tentar, nesse conjunto, falar sobre a situação da vulnerabilidade, 
que é a condição, o estado de risco que a pessoa poderá enfrentar 
como pessoa de direito, como cidadão, assegurado pela Consti-
tuição, conforme o conselheiro Josenir observou. O Estado de 
Direito tem de assegurar, o que é direito tem de ser cumprido, 
para que as políticas sociais garantam, na educação, na saúde, na 
assistência social, o seu atendimento.

Um usuário com deficiência, que está sem o seu núcleo fami-
liar, necessita do atendimento especial da educação; necessita do 
convívio coletivo, comunitário. A assistência tem por primazia 
essa relação por meio dos CRAS e dos Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência Social (Creas). Essa pessoa necessita 
do atendimento da saúde, dada a condição ou o grau da sua vul-
nerabilidade, da sua deficiência. Caso essas políticas não façam o 
diálogo entre si pela segurança dessa pessoa com deficiência, ela 
estará mais vulnerável e mais fragilizada. Conseguimos enxergar, 
por exemplo, que essa relação, às vezes, é desafiadora para que 
ela consiga o acesso nessas diferentes políticas. 

Não estou falando, ainda, da habitação, do saneamento, da 
cultura, do lazer a que essa pessoa também faz jus e tem direito. 
Falamos dessas três que estão no território da certificação. Diz-
se que não é função da assistência social garantir que o usuário 
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com deficiência tenha acesso à educação especial; que somente 
garante médico. 

Ainda temos o olhar para o território de que aquela pessoa 
não é integral, mas é parte dela, é da saúde, porque precisa da 
cadeira de rodas. A outra parte dela é a educação, porque ela tem 
de ir para a educação regular, como proposta. 

Então, essa questão, Michelline, conselheiros Valdemar e Ro-
bson, são desafios postos para nós que estão entrecortados no 
que se refere ao PL que também não estão sendo debatidos. Esta-
mos discutindo uma condição tributária, pelo reconhecimento 
do mínimo de funcionamento de segurança jurídica para as ins-
tituições – sem sobressaltos.

Abro aqui um parêntese para dizer que setores específicos da 
Secretaria da Receita Federal já vão às entidades religiosas, via de 
regra, eu poderia dizer, com a pecha de que elas estão vilipendian-
do o direito do usuário, o bem público. É algo estarrecedor essa 
relação que se estabelece entre o Estado e a sociedade civil. Enxer-
gamos que essa não é uma orientação de Governo e de Estado. Há 
setores organizados nessa perspectiva. Será que é com relação à 
confessionalidade, seja católica, seja evangélica, ou de qual credo 
for, para com essa entidade? É algo absurdo o que ocorre ainda 
hoje, quando recebemos visitas. São exigidos documentos de dez 
anos atrás, mesmo com o advento da Súmula Vinculante nº 8, 
que determina a guarda de documentos de até cinco anos. A enti-
dade faz das tripas coração para atender a essa exigência. 

É essa a relação que precisamos superar, essa relação de fígado. 
O Josenir muito bem colocou que, se não conseguimos construir 
uma relação fundada no Estado Democrático de Direito, com as 
funções pertinentes às entidades, sob a diretriz e a primazia do 
Estado, na interlocução entre as políticas sociais – não é somente 
educação, saúde e assistência. As políticas sociais compreendem 
um rol muito maior do que essa tríade. É necessário que elas 
façam essa interlocução. 

Nesse caso, Robson, será que sabemos quanto custa o atendi-
mento de um usuário que está, por exemplo, nas nossas institui-
ções ou nas instituições de longa permanência? Ficamos men-
digando para poder atendê-lo, pelo direito que ele tem, como 
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pessoa desassistida de um núcleo familiar e comunitário, como 
pessoa de direito ao benefício de prestação continuada. Será que 
esse benefício lhe garante a integralidade dos cuidados psicoló-
gicos, médicos e sociais de que necessita? São essas relações que, 
às vezes, não pautamos com a devida transparência e ficamos 
jogando, como forma de satanizar mesmo as entidades. 

O que ouvimos nos municípios é algo aviltante. Ninguém 
melhor que o gestor municipal para reconhecer, qualificar e ter 
uma relação de melhor convívio com as entidades. É imperativo 
como isso ocorre numa lógica de melhor convivência. 

O Estado, como ente federado, está nessa construção do seu 
papel, do seu locus nessa relação. Mas é no município que se 
conhecem as realidades, deficiências, limitações e virtudes da 
sua população usuária e da sua rede complementar. Aqui há que 
se fazer um aparte também à fala do Prof. Edval. Hoje, na rede 
de proteção especial, não fosse o expertise das entidades benefi-
centes de assistência social em muitas funções e serviços, com 
encaminhamento do Creas, como prevê o SUAS, a segurança 
social de muitos usuários estaria comprometida. Esse expertise 
está alocado nesse território. É isso que necessitamos construir: 
como manter essa relação de forma a assegurar cada vez mais ao 
usuário a sua segurança social de direito complementar que a 
sociedade civil também pode realizar. 

Entendo que o PL nº 3.077, que dispõe sobre a Lei do SUAS, 
é um instrumento, e precisamos motivar a sua votação com ur-
gência, a fim de que o Sistema Único de Assistência Social con-
quiste o seu espaço, pois há o risco de não ser assegurado o seu 
funcionamento. De toda essa luta que estamos fazendo, se a lei 
do SUAS não for aprovada, há risco também de não vermos con-
solidada essa construção da assistência social. O PL já está pron-
to, desde fevereiro, para ser votado e pacificado. 

Associado a isso, o Projeto de Lei nº 7.494 tem o prazo até 4 
de setembro para ser votado. Não sendo votado até esse perío-
do, começa a entrar na ordem de prioridade, após as medidas 
provisórias em trancamento de pauta. Acredito que temos de 
fechar algum acordo no sentido de recuar naquilo que puder-
mos recuar, porque o Governo também vai necessitar recuar em 
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alguns aspectos para a segurança institucional das entidades, 
principalmente das entidades mistas. O serviço socioassistencial 
não poderá ser prejudicado nas entidades mistas que fazem a 
realocação dos recursos da educação e do setor saúde, no caso de 
único CNPJ para essa finalidade de assistência social, tendo em 
vista que pode prejudicar o atendimento de muitos usuários. É 
importante que tenhamos essa compreensão. 

Precisamos ficar atentos para que a garantia da participação 
da sociedade civil em grau de recurso nos méritos nos respecti-
vos Ministérios também seja assegurada. É necessário o diálogo 
com os Relatores para que isso, de fato, seja garantido. 

E em princípio eu digo: embora nós tenhamos algumas diver-
gências no nosso campo, mas majoritariamente, acredito que 
como sociedade civil, quanto à questão do art. 19, que muito se 
tem discutido, nós nunca cobramos, na história das entidades, 
pelos serviços, em atenção aos usuários da Assistência Social; por 
que agora vamos preocupar-nos com uma redação que reafirma 
isso? Essa não deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupa-
ção deve ser, sim (e ainda não está na mesa esta carta): com os 
bazares realizados, as atividades de quermesse, festivas, que são 
realizadas para fins de sustentabilidade, para além do convênio, 
e captações outras de recursos, esse recurso que entrar também 
será tributado pela Receita Federal do Brasil? 

Aí, sim, são outros quinhentos. Aí, sim, entra-se novamente 
na ingerência de funcionamento da instituição, cria-se a inca-
pacidade da sua sustentabilidade. Não se deixa isso claro, mas, 
se isso vier a ocorrer, cada vez mais a condição de passar o pires 
vai aumentar. 

Por fim – e isso também é importante; por exemplo, agora, 
no Distrito Federal (DF), Conselheiro Waldemar e Conselheiro 
Fábio, no caso do DF, nós estamos encerrando a coleta de da-
dos sobre a rede de entidades que operam na Capital, para que 
consigamos discutir os pisos dos serviços que são conveniados; a 
Fundação Getúlio Vargas é que vai apresentar um primeiro lote 
de estudos –, este é um instrumento necessário para nós entida-
des, para os municípios também: sabermos qual é a nossa rede, a 
capacidade e os serviços que são prestados, para apontarmos, na 
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relação com o Estado, nosso custo efetivo, com mais segurança, 
desses serviços.

Por fim, eu concluo dizendo, em nome da CNBB, que impor-
ta muito para nós a relação com as entidades que aqui estão. 
Eu quero destacar algumas, correndo o risco de não mencionar 
todas: a Fenep, a Cebraf, a Rebrates, todos nós que compomos 
a Frente Brasileira do Terceiro Setor, e acho que neste momento 
ela tem sido um grande guarda-chuva, no sentido de discutirmos 
essas questões, a partir da Confederação das Misericórdias do 
Brasil; a sociedade civil do CNAS, que é importante nessa nossa 
relação, porque vocês nos representam também, nesse espaço 
colegiado, e é preciso que essa interlocução conosco aumente; 
as entidades ligadas à educação, como a Associação nacional de 
Educação (ANEC), a ABIEE e a Abruc, nós precisamos de um es-
forço concentrado neste momento. 

Na próxima semana vamos ter uma nova reunião com os três 
Relatores, e nós vamos disparar um convite, a partir da CNBB. 
Deixei o correio eletrônico para o final da exposição, e vamos 
deixá-lo disponível também na página da Câmara. Vocês pode-
rão acessá-lo. Quem puder participar deste diálogo, é um diálogo 
propositivo; em alguma coisa vamos ter de recuar para conquis-
tar ali adiante. Não vai sair o PL dos nossos sonhos, até porque 
esse PL é menos de certificação e mais de tributação, e é com isso 
que nós temos de lidar. 

Esse é o limão; se vamos fazer uma musse, se vamos fazer uma 
limonada, ou se vamos ter de chupá-lo assim, seremos nós que 
vamos determinar o grau dessa relação, mas eu digo que o Par-
lamento tem sido sensível às nossas questões, e é nesta Casa que 
vamos conquistar cada vez mais os nossos direitos.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, José 

Carlos Aguillera, por ter tecido comentários tão relevantes, im-
portantes, relativos à questão da Assistência Social e ao PL que 
aqui estamos estudando para colocarmos em plenário tão logo 
tenhamos a compreensão de uma redação bem lapidada – e que 
o Colégio de Líderes aprove para ser colocada em plenário.
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Eu gostaria, antes de encerrar, de passar a palavra para a Dra. 
Marília de Castro, que foi a idealizadora deste Seminário de As-
sistência Social. Nós fomos meros instrumentos, por intermédio 
da Comissão de Legislação Participava, onde vemos realmente 
que democracia participativa se faz nesse sentido.

Então, com a palavra a Dra. Marília de Castro.
A SRA. MARÍLIA DE CASTRO – Primeiro, não é uma ques-

tão de ser idealizadora. Nós contamos com os Parlamentares, e o 
senhor é que realmente teve iniciativa e disse desta possibilida-
de. Então, primeiro de tudo, nosso grande agradecimento ao Sr.  
Deputado Dr. Talmir, que soube ouvir a sociedade civil e nos 
trouxe este momento tão importante para todos nós, quando 
ouvimos diversas pessoas da área, muito competentes, muito 
comprometidas com a nossa causa. 

E vê-se claramente a desvalorização da assistência social, por-
que o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, como o 
próprio Ministro confessou, não tem recursos para dar todo um 
aparato técnico a essa Portaria nº 208 que ele assinou. Isso é mui-
to importante sabermos, porque, se não há recursos nem para 
o CNAS, como haverá recursos para o SUAS? E nós vamos esta-
belecer um vínculo com o SUAS, e o sistema será inadimplente, 
mas só que as entidades têm personalidade jurídica, são pessoas 
jurídicas, e os diretores vão responder com seus próprios bens 
por toda dívida que as entidades não puderem pagar, porque o 
Estado será inadimplente. Então, isso é gravíssimo! 

É por isso que o art. 19 merece toda a atenção. Que o senhor 
leve aos seus pares nossa preocupação com a falência da Assis-
tência Social, se isso for aprovado da forma como foi escrito. E 
essa insegurança que está gerando o art. 19 deixará de existir 
se, enquanto o SUAS não tiver fôlego para financiar o que deve 
financiar na Assistência Social, permanecesse a redação do De-
creto nº 2.536/98. Na medida em que o SUAS comece a ter mais 
fôlego, sem dúvida isso vai ser mudado. O que não pode é o 
cheque em branco da sociedade civil, porque a responsabilidade 
patrimonial, material e moral será da sociedade civil.

Gostaria também de dizer que o lugar de Assistência Social 
não é no papel e em intenções, é no Orçamento. Se nós tivermos 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

120
Assistência Social – Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social

orçamento para a Assistência Social, este nosso debate será de 
outra forma. Vamos às políticas públicas. Não só o que vemos 
é o controle social que se diz hoje no Estado, mas é como se só 
o Estado devesse ter o controle das entidades. E as entidades, 
com tanto trabalho que realizam, não têm, às vezes, tempo para 
levantar a cabeça e dizer: controle social é o da sociedade civil 
sobre as ações do Estado, porque isso é assegurado pela Consti-
tuição Federal. 

Então, mais uma vez, o nosso agradecimento. Esperamos uma 
nova redação desse art. 19, para que a sociedade civil cumpra o 
seu papel com toda a importância, com toda a dignidade. 

Parabéns, Deputado. Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Talmir) – Obrigado, Dra. 

Marília de Castro.
Agradecemos a participação a todos os senhores, a todos os 

seguimentos aqui representados. Levaremos em consideração 
todas as falas. Esta é uma Casa que chamamos de Parlamento, 
onde nós falamos. Parlamento tem raízes comuns com o ver-
bo italiano parlare. E estamos no período de amadurecimento 
de uma democracia, é claro. Aqui, conversando com a Márcia, 
comentamos que, durante a nossa colonização, durante a nossa 
história, muita coisa errada já se fez neste Brasil, mas nós acredi-
tamos em um País com cada vez mais justiça social.

Então, agradecemos a participação a todos, tenham um bom 
dia, um bom final de semana, e até breve. 
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Siglário

A
AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente
ABIEE Associação Brasileira de Instituições Educacionais 

Evangélicas
Abruc Associação Brasileira das Universidades Comunitárias
Acafe Associação Catarinense das Fundações Educacionais
ACM Associação Cristã de Moços
Adin Ação Direta de Inconstitucionalidade
Afago Associação de Apoio ao Grupo, à Família e à 

Comunidade
ANEC Associação Nacional de Educação
Apae Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

Avape Associação para Valorização e Promoção de 
Excepcionais

B
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social
BPC Benefício de Prestação Continuada

C
Camp SBC Centro de Formação e Integração Social de São 

Bernardo do Campo
Ceas Conselho Estadual de Assistência Social
Cebas Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social
Cebraf Confederação Brasileira de Fundações
CEFF Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos



CFC Conselho Federal de Contabilidade
CFESS Conselho Federal de Serviço Social
Cicap Centro de Iniciação e Capacitação Profissional
CMB Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas
CNAS Conselho Nacional de Assistência Social
CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNEC Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNSS Conselho Nacional de Serviço Social
Comung Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas
Congemas Colegiado Nacional de Gestores Municipais da 

Assistência Social
Conseas Conselho Estadual de Assistência Social
CRAS Centro de Referência de Assistência Social
CRB Conferência dos Religiosos do Brasil
Creas Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social

D
DF Distrito Federal

E
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente

F
Feasa Federação das Entidades Assistenciais de Santo 

André
Fenas Federação Nacional dos Assistentes Sociais
Fenatibref Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
Fenep Federação Nacional das Escolas Particulares
Fonaseas Fórum Nacional de Assistência Social
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I
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores
ISS Imposto sobre Serviços

L
LBV Legião da Boa Vontade
LDB Lei de Diretrizes e Bases
LOAS Lei Orgânica de Assistência Social

M
MP Medida Provisória

N
NOB Norma Operacional Básica
NBCT Norma Brasileira de Contabilidade

O
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
ONG Organização Não Governamental
Oscip Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

P
PIB Produto Interno Bruto
PL Projeto de Lei
PLS Projeto de Lei do Senado

R
Rebraf Rede Brasileira de Entidades Assistenciais 

Filantrópicas
Rebrates Rede Brasileira do Terceiro Setor
Refis Programa de Recuperação Fiscal
RH Recursos Humanos
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S
SP São Paulo
STF Supremo Tribunal Federal
SUAS Sistema Único de Assistência Social
SUS Sistema Único de Saúde

U
UGF Universidade Gama Filho
Unibes União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social
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