
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR;
Foz de Iguaçu/PR

10 de Novembro de 2022

PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL:

O papel dos Conselhos frente a Fiscalização e 
Monitoramento dos Serviços Socioassistenciais 

Foz do Iguaçu/PR. 



Reunião Descentralizada do CEAS/PR – 
Composição da Mesa: 

• Elias Souza – Presidente do CONGEMAS;
• Jacson Henrique Gatelli - Conselheiro CMAS Foz do 

Iguacu;
• Renata Mareziuzek dos Santos – Vice-Presidente do 

CEAS/PR.
• Simone Cristina Gomes - Conselheira CNAS;



Controle social é o exercício de democratização da gestão 
pública que permite à sociedade organizada e aos 
cidadãos intervir na execução das políticas públicas para 
definição de prioridades em conjunto com a gestão.
“II – participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.” Art 204, CF 1988.

Palavras chave: Formulação da política e controle das ações 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL



O Controle Social é a capacidade que tem a sociedade organizada de 
debater e influenciar:

• O atendimento das necessidades prioritárias da população; 

• A melhora nos níveis de oferta e de qualidade dos serviços; 

• A fiscalização da aplicação dos recursos públicos.



DE QUE CENÁRIO FALAMOS?

DESMONTE PANDEMIA



DE QUE CENÁRIO FALAMOS?

Emenda Constitucional 95 – PEC 
da Morte

Cortes sucessivos no orçamento 
e financiamento

Sobreposição de programasMudanças de gestão

Modelo de país
Retirada de direitos





� DESAFIOS:

● Educação permanente

● Estrutura

● Financiamento

● Agentes públicos que entendam a finalidade

● Descumprimento do Art. 30 LOAS

● Efetivação da Vigilância Socioassistencial - saber de fato a 
realidade do território 











CAPACITASUAS



PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS

● Prioridades e metas para os seguintes eixos: Gestão do SUAS, 
Controle Social, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;

● Planejamento para o alcance das metas;
● Mecanismos para organizar, acompanhar e avaliar a execução do 

que foi planejado;
● Apoio entre as três esferas (federal, estadual e municipal) para o 

alcance das metas.



PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS

● Só se efetiva se houver financiamento
● Desprecarizar vínculos 
● Continuidade de serviços para atendimento das 

metas



DESAFIOS

● Reforma Trabalhista
● Reforma da Previdência 
● PL 32 - Reforma administrativa
● EC 95 - PEC da Morte
● Gestões despreparadas
● Desfinanciamento contínuo
● Precarização dos serviços
● Sobreposição de programas 

(judiciário, habitação, trabalho, segurança alimentar, crianca feliz)

● Intersetoraliedade - AS afiançadora de Direitos, não bombeira



LUTAS

● Aprovação da PEC 383
● Recomposição orçamentária (Corte 96% PLOA 2023) - EXTINÇÃO DO 

SUAS
● Perseguições políticas e assédio moral
● Salários dignos
● Reestruturação das unidades de serviços
● Fim do 1o Damismo e práticas assistencialistas / Instituição de questões 

técnicas
● Assistência Social com status de Ministério
● Fortalecimento Pacto Federativo
● Efetivação da política de Educação Permanente
● Instituição Escola de Gestão do SUAS



DESAFIOS PARA O PARANÁ 

Cofinanciamento a todos os municípios
Sobreposição de programas 
Fiscalização de denúncias 
Fortalecimento instâncias controle social
Fiscalização de recursos
Desemparelhamento do Conselho
Gestões não técnicas
Aparelhamento do Estado - Deixa de ser estado de bem estar e passa 
a ser coercitivo - Judicialização da política pública
Fortalecimento coletivo dos segmentos - fóruns
Cumprimento das metas do Plano Decenal - como a realização das 
reuniões ampliadas



CNAS GESTÃO 2022-2024

Retomada das reuniões presenciais;

Monitoramento das deliberações da Conferência

Incidência sobre a pauta das Comunidades Terapêuticas junto ao CNS - LC 187/21

Retomada da RDA

Fiscalizações in loco mediante denúncias (engavetadas há 2 anos)

Transparência nas discussões com o pleno

Manutenção da transmissão ao vivo no periodo eleitoral

Retomada da 237

Audiência pública sobre o orçamento

Chamamento da Conferência

Desafios: dificuldade participação efetiva dos órgãos governamentais



Articulação com o Congresso Nacional, por meio de deputados e senadores, na 

realização de audiência pública para “Debate público em Defesa do Financiamento da 

Assistência Social – SUAS”.  Dia 09 de novembro às 16h, no Plenário Comissão de 

Legislação Participativa  da Câmara dos Deputados.

1 Reunião com o relator do 

orçamento / recompor o orçamento 

do SUAS

2 Reunião com a equipe de 

transição / financiamento

3 Reunião com a equipe de 

transição / Assistência Social







ESPERANCEMOS!

É preciso ter esperança, mas ter 
esperança do verbo esperançar; porque 
tem gente que tem esperança do verbo 

esperar. E esperança do verbo esperar 
não é esperança, é espera. 

Esperançar é se levantar, esperançar é ir 
atrás, esperançar é construir, esperançar 

é não desistir! Esperançar é levar 
adiante, esperançar é juntar-se com 
outros para fazer de outro modo…

Paulo Freire



O SUAS É NOSSO!



Obrigada!

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
https://www.blogcnas.com/

E-mail: cnas@cidadania.gov.br

https://www.blogcnas.com/
mailto:cnas@mds.gov.br

