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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objeto compreender como a pandemia 
da Covid-19 interferiu na dinâmica da organização e realização da 14ª Conferência 
Municipal de Assistência Social no município de Londrina-PR, e seu objetivo geral é 
analisar como foi a realização da conferência durante o período da pandemia. Como 
objetivos específicos, procurou-se: discorrer sobre as conferências municipais de 
Assistência Social realizadas em Londrina, apresentar as estratégias implementadas 
para a realização da 14ª Conferência e identificar quais os desafios e possibilidades 
na realização desta conferência com a comissão organizadora. Para tanto, optou-se 
por realizar uma pesquisa de caráter qualitativo na modalidade descritiva. Para sua 
construção teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico, desenvolvido nos dois 
primeiros capítulos do trabalho, ancorando-se na concepção de vários autores. Além 
disso, foi realizada também uma pesquisa de campo, a partir de análise em 
documentos e de entrevistas semiestruturadas, com três participantes da comissão 
organizadora, sendo: 1 (um) representante governamental, 1 (um) não governamental 
e 1 (um) usuário. A partir da análise das entrevistas foi possível concluir que, mesmo 
diante dos diversos desafios enfrentados pela comissão organizadora para realizar a 
14ª Conferência no período de pandemia da Covid-19, o resultado foi surpreendente. 
A participação popular desta edição atingiu índices somente comparados aos da VI 
edição, realizada em 2005. Este resultado foi fruto do emprego de ferramentas online 
utilizadas no combate ao isolamento social que proporcionou benefícios, como: 
conectividade, maior interatividade, facilidade de mobilidade, redução de tempo, 
redução de custos, facilidade de acesso à informação, agilidade no processo de 
votação, armazenamento e segurança de dados. O empenho da rede de serviços e 
da comissão organizadora foi também crucial para o excelente resultado deste 
processo. Outro aspecto apontado como estratégia para que, de fato, a participação 
fosse garantida foi a presença do sistema híbrido, ou seja, remoto e presencial. Apesar 
dos avanços alcançados, a pesquisa indicou a necessidade de capacitação e 
mobilização dos conselheiros no cumprimento de suas atribuições e de uma maior 
participação do poder público neste processo. 
 
Palavras-chave: Conferência Municipal. Assistência Social. Pandemia. Controle 
Social.  
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ABSTRACT 
 

This course conclusion work aims to understand how the Covid-19 pandemic interfered 
in the dynamics of the organization and realization of the 14th Municipal Social 
Assistance Conference in the city of Londrina-PR, and its general objective is to 
analyze how the conference was held. during the period of the pandemic. As specific 
objectives, we sought to: discuss the municipal conferences on Social Assistance held 
in Londrina, present the strategies implemented for the 14th Conference and identify 
the challenges and possibilities in holding this conference with the organizing 
committee. Therefore, it was decided to carry out qualitative research in the descriptive 
modality. For its theoretical construction, a bibliographic survey was carried out, 
developed in the first two chapters of the work, based on the conception of several 
authors. In addition, field research was also carried out, based on analysis of 
documents and semi-structured interviews, with three participants of the organizing 
committee, being: 1 (one) governmental representative, 1 (one) non-governmental and 
1 (one) user. From the analysis of the interviews, it was possible to conclude that, even 
in the face of the various challenges faced by the organizing committee to hold the 
14th Conference in the period of the Covid-19 pandemic, the result was surprising. The 
popular participation of this edition reached rates only compared to the VI edition, held 
in 2005. This result was the result of the use of online tools used in the fight against 
social isolation, which provided benefits such as: connectivity, greater interactivity, 
ease of mobility, reduction of time, cost reduction, easy access to information, agility 
in the voting process, data storage and security. The commitment of the service 
network and the organizing committee was also crucial for the excellent result of this 
process. Another aspect pointed out as a strategy so that, in fact, participation was 
guaranteed was the presence of the hybrid system, that is, remote and face-to-face. 
Despite the advances achieved, the research indicated the need for training and 
mobilization of counselors in fulfilling their duties and for greater participation of the 
public power in this process. 
 
Keywords: Municipal Conference. Social Assistance. Pandemic. Social Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expressão “participação social” se encontra por todos os lugares: nas práticas 

de instituições públicas, em quase todas as políticas sociais e nos programas de 

governo.  

A intensificação da participação social, entendida aqui como o diálogo entre a 

sociedade e o governo no processo decisório das políticas públicas, reflete justamente 

o objetivo dos movimentos sociais ocorridos nas décadas de 70 e 80.  

Essa nova cultura participativa resultou na Constituição de 1988, favorecendo 

assim a ampliação de espaços de participação popular, inclusive na elaboração da 

própria Carta Magna, por meio de emendas populares, permitindo a participação dos 

movimentos populares na gestão das políticas públicas.  

Com a Constituição, a Assistência Social passou a ser reconhecida como 

Política Social Pública que, junto com as Políticas de Saúde e de Previdência Social, 

compõem o sistema de seguridade social brasileiro. 

O controle social, entendido aqui como sendo a participação ativa da sociedade 

no processo decisório que visa acompanhar e fiscalizar as ações do governo, também 

teve seu grande marco estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a qual, 

pautando-se pelos princípios da descentralização e da participação popular, criou 

instrumentos para que a sociedade pudesse exercer o seu papel, participando e 

controlando as ações do Estado na busca do bem comum e do interesse público. 

Esses instrumentos são os conselhos e as conferências. Os conselhos e 

conferências de políticas públicas representam espaços privilegiados de participação 

e de criação de novas relações entre o Estado e sociedade civil e, principalmente, de 

construção de diálogos visando a um direcionamento das políticas públicas para o 

atendimento de demandas de interesse coletivo, nas quais os diferentes atores sociais 

têm a possibilidade de participar do processo de decisão política, principalmente no 

que diz respeito à formulação das políticas sociais. 

Neste sentido, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a partir da 

promulgação da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, passou a contar com um 

importante instrumento, capaz de contribuir com a efetiva formulação e 

implementação de uma política pública que viabilize os direitos sociais: os Conselhos 

Municipais. Esses conselhos realizam em conjunto com organizações 

governamentais e não governamentais as conferências e pré-conferências. 
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Assim, o interesse em realizar o estudo sobre a 14ª Conferência de Londrina 

surgiu a partir da participação da autora desta pesquisa como estudante colaboradora 

no Projeto de Extensão Educação permanente para gestão e Controle Social das 

políticas de proteção social, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), bem como 

pela participação em algumas etapas do processo da organização da referida 

Conferência.  

A importância de estudar o controle social fundamenta-se na perspectiva de 

que este é um tema atual, necessário e ainda não superado e também por ele fazer 

parte da Gestão de Políticas Sociais.  

Neste sentido afirma-se que: 

                              

O objeto das Ciências Sociais é histórico. Isto significa que as sociedades 
humanas existem num determinado espaço cuja formação social e 
configuração são específicas. Vivem o presente marcado pelo passado e 
projetado para o futuro, num embate constante entre o que está dado e o que 
está sendo construído. Portanto, a provisoriedade, o dinamismo e a 
especificidade são características fundamentais de qualquer questão social. 
(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 1994, p. 13). 

                                

A opção pela realização da pesquisa no município de Londrina/PR se deu pelo 

fato de o conselho pertencer a uma cidade de grande porte, com Gestão Plena, em 

que o município passa a fazer a gestão total das ações assistenciais e também por 

Londrina se destacar como precursora na execução da Política Pública de Assistência 

Social: bem antes da LOAS ser aprovada, o município já contava com as atividades 

da Secretaria Municipal de Ação Social  que tinha como uma das finalidades planejar, 

programar, coordenar e executar a política social do município de Londrina. 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar como foi a realização da 14ª 

Conferência Municipal de Assistência Social de Londrina-PR durante o período da 

pandemia da Covid-19. Para que isto seja verificado, foram adotados os seguintes 

objetivos específicos: 

1 Discorrer sobre as conferências municipais de Assistência Social 

realizadas em Londrina/PR. 

2 Apresentar as estratégias implementadas para a realização da 14ª 

Conferência Municipal de Assistência Social de Londrina/PR. 

3 Identificar quais os desafios e possibilidades na realização da 14ª 

Conferência Municipal com da comissão organizadora. 

A metodologia adotada para pesquisa fundamentou-se na abordagem 



18 

qualitativa, na modalidade descritiva.  

A pesquisa qualitativa tem por característica, segundo Martinelli (1999), o 

contato direto com o pesquisado, com fatos que repercutem diretamente na sua vida, 

uma vez que tem por objetivo trazer à tona o que os participantes pensam a respeito 

do que está sendo pesquisado. É necessário aprofundar os fatos apresentados para 

aprofundar a análise a partir da compreensão e interpretação dos pesquisados. 

Na pesquisa descritiva não há a interferência do pesquisador no estudo sobre 

como os fatos acontecem, mas ele realiza interpretações e as registram. Contudo, 

como o objetivo é descrever, o pesquisador identifica, registra e analisa as 

características apresentadas no processo. Comumente, a pesquisa descritiva é 

realizada concomitantemente com a pesquisa exploratória, uma vez que há a 

extensão no campo pesquisado, como salienta Gil (2008, p. 28). 

Também foi realizado um levantamento bibliográfico que, segundo Gil (1994, 

p. 50), “possibilita um vasto ou abrangente alcance de informações além de permitir a 

utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando na construção, ou 

na melhor definição de conceitos que envolvem o objeto de estudo proposto.” Além 

disso, contou também com uma pesquisa de campo que se desdobrou em pesquisa 

documental e entrevistas semiestruturadas com os sujeitos participantes da pesquisa. 

A pesquisa documental foi realizada a partir de listas de presença, das atas das 

pré-conferências, de relatório final das conferências e de arquivos eletrônicos do 

Portal da Prefeitura de Londrina, entre os meses de janeiro e abril de 2022. 

O universo da pesquisa, cujo instrumento de coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada, foi composto por uma amostra intencional, pautada no critério de 

seletividade ao convidar a participar da pesquisa os sujeitos participantes da comissão 

organizadora, sendo: um representante do poder público municipal, um representante 

da sociedade civil e um representante dos usuários da política de assistência social, 

os quais, além de terem participado da edição de 2021, já tivessem participado de 

pelo menos uma das edições anteriores das conferências municipais de assistência 

social.  

Desta forma, com o critério estabelecido foi possível fazer uma análise 

comparativa acerca dos desafios e possibilidades da realização das conferências nos 

moldes tradicionais e durante o contexto pandêmico da Covid-19. 

Para que a análise de conteúdo das entrevistas dos sujeitos pudesse ser 

verificada, foram estabelecidos os eixos: 
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1 As estratégias implementadas para a realização da 14ª Conferência 

Municipal de Assistência Social de Londrina – Paraná. 

2 Os desafios, possibilidades e aprendizagens na realização da 14ª 

Conferência Municipal com a Comissão Organizadora. 

O presente trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo 

procurou-se abordar o Controle Social sob a ótica de alguns autores, descrever sua 

importância, citar seus realizadores, perguntar como ocorre e como pode contribuir 

com a democracia. Seu histórico e sua importância a partir da Constituição Brasileira 

também foram mencionados. Por fim, foram apresentados os conselhos e as 

conferências como espaços privilegiados de participação e de criação de novas 

relações entre o Estado e sociedade civil. 

O segundo capítulo teve por objetivo relatar a história da política de Assistência 

Social no Brasil e os seus principais marcos legais. Também abordou um breve 

histórico da Assistência Social no município de Londrina. O capítulo explicou, ainda, 

o que é o CMAS e finalizou com uma análise quantitativa das pré-conferências e 

conferências municipais de Londrina realizadas entre os anos 2003 e 2021. 

No terceiro capítulo relatou-se como foi realizada a 14ª Conferência. 

Apresentamos também os seus dados e finalizamos com a análise da pesquisa 

baseada na ótica dos sujeitos participantes da comissão organizadora. 

E, na sequência, foram apresentadas as considerações finais com base nos 

resultados da pesquisa de campo. Todavia, a discussão envolvida neste estudo não 

finda a análise sobre o tema, simplesmente aborda outras perspectivas que a 

realidade apresenta. Esperamos através dos apontamentos feitos, contribuir com 

reflexões acerca da realização de conferências municipais; bem como, com a Política 

de Assistência Social, e, também, contribuir com estudantes, pesquisadores e 

profissionais do serviço Social que possam se valer desta pesquisa.          
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2 PARTICIPAÇÃO, CONTROLE E POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL              

 

Normalmente se ouve falar da importância da participação da sociedade no 

Controle Social das políticas públicas com o objetivo de construir uma democracia 

sólida e eficaz.  Este capítulo procura explorar este assunto como referencial teórico 

para o tema principal deste trabalho – A 14ª Conferência Municipal de Assistência 

Social de Londrina/PR no período da pandemia da Covid-19. Com isto, neste capítulo 

será abordado o Controle Social sob a ótica de alguns autores, sua importância, quem 

o realiza, como ele ocorre e como pode contribuir com a democracia. Ver-se-á também 

seu histórico e sua importância a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Por fim, serão apresentados os conselhos e as conferências como espaços 

privilegiados de participação e de criação de novas relações entre o Estado e 

sociedade civil. 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: CONCEITOS, SIGNIFICADO 

HISTÓRICO E CULTURAL 

 

A participação popular é um dos princípios fundamentais que garantem o 

fortalecimento da democracia no nosso país. Ela demonstra sua importância 

justamente pelos direitos sociais alcançados por meio da Constituição de 88.  

                                     

A Constituição de 1988 instituiu o arcabouço jurídico que permitiu a 
consolidação do regime democrático no Brasil. Um conjunto de direitos 
sociais foi ali estabelecido como resultado de um longo e conflituoso processo 
de mobilizações sociais e políticas que marcaram os anos 1970 e 1980. 
(SILVA; JACCOUD; BEGHIN, 2005, p. 373). 

                                       

Esse processo de mobilizações sociais e políticas tornou o estado mais 

sensível às questões da sociedade brasileira. Desde então, a participação social na 

formulação, fiscalização, monitoramento, avaliação e controle das políticas públicas, 

bem como das decisões relacionadas a elas, tornou-se não apenas possível, mas 

necessária para o bom funcionamento do aparato público. É nesse contexto que o 

conceito de participação e controle social ganha relevância na democracia brasileira. 

Mas o que significa mesmo participação e controle social? 

De uma forma simples, a participação social pode ser entendida como o diálogo 

entre a sociedade e o governo no processo decisório, formulação, avaliação e 
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monitoramento das políticas públicas, e o controle social como sendo aquele que 

permite a sociedade fiscalizar as ações do governo. Para Dallari (1996) a participação 

popular prevista na Constituição Federal de 1988 é 

 

[...] um princípio inerente à democracia, garantindo aos indivíduos, grupos e 
associações, o direito não apenas à representação política, mas também à 
informação e à defesa de seus interesses. Possibilita-lhes, ainda, a atuação 
e a efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos (DALLARI, 
1996, p.13-51). 

                                       

Essa noção de participação popular está intrinsecamente ligada à própria 

concepção de cidadania que está prevista em nossa Carta Magna, que vai além da 

concepção liberal de titularidade de direitos civis e políticos.   

Na visão de Rocha (2011), a participação do cidadão é vista como um modo de 

satisfazer as necessidades do ser humano, tanto de forma individual, grupal ou 

organizações representativas, atuando no meio legislativo (voto), administrativo ou 

judicial (fiscalizando, participando dos atos públicos, etc.).                                     

Segundo esta concepção, a participação popular é compreendida como uma 

medida praticada como um recurso para lutar pelos direitos dos cidadãos, 

principalmente os desfavorecidos (excluídos e os pobres). 

Três enunciados sintetizam os sentidos que passa a tomar a participação no 

que se refere aos direitos sociais, à proteção social e à democratização das 

instituições que lhes correspondem:  

                               

a)  a participação social promove transparência na deliberação e visibilidade 
das ações, democratizando o sistema decisório;  
b)  a participação social permite maior expressão e visibilidade das demandas 
sociais, provocando um avanço na promoção da igualdade e da equidade nas 
políticas públicas; e  
c) a sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas de 
associativismo, permeia as ações estatais na defesa e alargamento de 
direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no interesse público 
(SILVA; JACCOUD; BEGHIN, 2005, p. 373). 

                                                 

Posto isto, podemos afirmar que o controle social no Brasil tem seu grande 

marco estabelecido pela Constituição Federal de 1988, a qual, pautando-se pelos 

princípios da descentralização e da participação popular, criou instrumentos para que 

a sociedade pudesse exercer o seu papel, participando e controlando as ações do 

Estado na busca do bem comum e do interesse público. 

O desenvolvimento do controle social é uma das diretrizes da Lei de Acesso à 



22 

Informação1. Da mesma maneira como o desenvolvimento da cultura da transparência 

é importante na Administração Pública, também se faz imprescindível que a sociedade 

faça uso do seu direito de acesso à informação, sabendo usá-la no acompanhamento 

das ações do governo. Desta forma, o controle social torna-se uma ferramenta 

relevante no objetivo do combate à corrupção e à má gestão. 

Sua expressão originou-se na sociologia e, de modo geral, refere-se aos 

mecanismos utilizados para submeter os indivíduos a determinados padrões sociais 

e princípios morais, disciplinando a sociedade e, assim, assegurando a ordem social. 

Mannheim (1971, p. 178) consegue sintetizar o conceito de controle social, ao 

defini-lo como o “conjunto de métodos pelos quais a sociedade influencia o 

comportamento humano, tendo em vista manter determinada ordem”.  

Com o passar do tempo, o conceito de controle social vem se desenvolvendo 

e pode variar de acordo com a perspectiva em que é analisado, como veremos.  

Na perspectiva da teoria política, controle social revela a ambiguidade em sua 

definição, podendo se referir tanto ao controle do Estado sobre a sociedade, quanto o 

contrário, ou seja, o controle da sociedade sobre as ações do Estado. Neste caso, 

esta última passa nos ser mais relevante por se coadunar com nosso objeto de estudo. 

Ao analisarmos os clássicos da política, Hobbes, Locke e Rousseau têm como 

ponto comum o conceito de sociedade civil como sinônimo de sociedade política 

contraposta ao estado de natureza, no qual o Estado pode ser entendido como a 

instância que preserva a organização da sociedade a partir de um contrato social. 

Entretanto, os três divergem em relação à origem de contrato social que funda o 

Estado. Hobbes atribuiu ao Estado poder absoluto de controlar os membros da 

sociedade, os quais lhe entregariam sua liberdade, visando acabar com a guerra de 

todos contra todos e assegurando a segurança e a posse da propriedade. Já Locke, 

defende que o poder do Estado é limitado à garantia de direitos: direitos naturais à 

 
1 A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de 

acesso dos cidadãos às informações públicas e é aplicável aos três poderes da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. Esta Lei representou um importante passo para a consolidação do 
regime democrático brasileiro e para o fortalecimento das políticas de transparência pública.  
A Lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo somente 
a exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, a Lei 
define os mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à 
administração pública pelos cidadãos. A Lei igualmente determina que os órgãos e entidades públicas 
deverão divulgar um rol mínimo de informações proativamente por meio da internet. Disponível em: 
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao/sobre-a-lei-de-
acesso-a-informacao. Acesso em: 02 mar. 2022. 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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vida, à liberdade e à propriedade. E o povo é responsável por manter o controle sobre 

o poder supremo civil, que é o legislativo, visando a assegurar a defesa e a garantia 

da propriedade. Segundo Correia (2005), Rousseau, por sua vez, exalta que é o povo 

que tem o poder e, assim, tem o seu controle, ou seja, defende que o Estado está sob 

controle do povo e, desse modo, o controle social é exercido do povo sobre o Estado 

para garantir a soberania popular. 

Na perspectiva marxista, “a burguesia tem no Estado, enquanto órgão de 

dominação de classe por excelência, o aparato privilegiado no exercício do controle 

social” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p. 115).  

Na economia capitalista, o Estado tem exercido o controle social sobre a 

sociedade em favor dos interesses da classe dominante para garantia do consenso 

ao redor da aceitação da ordem do capital. Esse controle é realizado através da 

intervenção do Estado sobre os conflitos sociais imanentes da reprodução do capital, 

implementando políticas sociais para manter a atual ordem, difundindo a ideologia 

dominante e interferindo no “cotidiano da vida dos indivíduos, reforçando a 

internalização de normas e comportamentos legitimados socialmente” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2014, p. 116). 

A partir do referencial teórico do marxista italiano, Gramsci2 pontua uma relação 

orgânica entre Estado e Sociedade Civil e infere que o controle social acontece na 

disputa entre as classes pela hegemonia na sociedade civil e no Estado. Somente a 

devida análise da correlação de forças entre elas, em cada momento histórico, é que 

vai avaliar que classe obtém o controle social sobre o conjunto da sociedade. 

Sob a ótica das classes subalternas, o controle social visa à atuação de setores 

organizados na sociedade civil que as representam na gestão das políticas públicas 

no sentido de controlá-las para que atendam, cada vez mais, às demandas e aos 

interesses dessas classes. Assim, o conceito de controle social, nessa perspectiva, 

assemelha-se à definição de controle social que temos atualmente, uma vez que diz 

respeito a essa “ferramenta”  que as classes subalternas possuem para interferir 

na gestão pública, orientando as ações do Estado de acordo com seus interesses de 

classe, visando à constituição de sua hegemonia.  

 
2 CORREIA, M. V. C. In: Dicionário Online da Educação Profissional em Saúde. Isabel Brasil Pereira 
e Júlio César França Lima, 2.ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008, p. 105. Disponível em: 
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/Dicionario2.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022. 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
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Nas políticas sociais, temos vários autores trabalhando a temática do “controle 

social”, trazendo diferentes pontos de vista.  

Carvalho, por exemplo, define controle social como uma expressão recente, 

que corresponde a uma moderna compreensão de relação entre Estado-Sociedade, 

em que a Sociedade estabelece práticas de controle e vigilância sobre o Estado 

(CARVALHO, 1995, p. 8, apud CORREIA, 2005, p. 56).   

Correia diz que “o controle social envolve a capacidade que os movimentos 

sociais organizados na sociedade civil têm de interferir na gestão pública, orientando 

as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses da maioria da 

população” (CORREIA, 2003, p. 12). 

Elizabeth Barros também ressalta essa perspectiva de o controle social agir 

sobre a gestão pública, democratizando os processos decisórios, visando à 

construção da cidadania. Essa perspectiva se opõe à realidade até então vigente, na 

qual os governos agiam em prol de interesses particulares de alguns grupos 

dominantes, em detrimento dos interesses da coletividade (BARROS, 1998).  

Segundo Bravo, o sentido do controle social inscrito na Constituição de 1988 “é 

o da participação da sociedade na elaboração, implementação e fiscalização das 

políticas sociais” (BRAVO, 2002, p. 45). 

Raichelis, por sua vez, destaca também o controle social como “um dos 

elementos constitutivos da estratégia política da esfera pública” e pontua que ele se 

dá através da participação da sociedade civil organizada na formulação e revisão de 

regras que conduzem as negociações sobre os interesses em jogo e no acesso aos 

processos que culminarão nas decisões da sociedade política, além da fiscalização 

dessas decisões, segundo critérios pactuados (RAICHELIS, 2000).                        

Abreu faz sua analise a partir da categoria gramsciana de Estado ampliado 

(relação orgânica entre sociedade política e sociedade civil), a dimensão política dos 

conselhos de direitos, e tem como hipótese central que, com o formato atual, “se 

identificam muito mais com as estratégias do controle do capital do que com a luta da 

classe trabalhadora no sentido da transformação da correlação das forças, tendo em 

vista a sua emancipação econômica, política e social” (ABREU, 1999, p. 61). 

Independente do referencial teórico, os autores supracitados, entre outros, têm 

em comum o fato de pensarem no controle social na relação Estado – Sociedade Civil, 

tendo os Conselhos Gestores como instâncias participativas que buscam garantir os 

direitos sociais. 
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O conceito de controle social também se modificou com as transformações 

históricas e culturais que ocorreram ao longo dos anos em nossa sociedade. Isso fica 

bem claro ao se comparar o conceito de controle social durante a ditadura militar e 

após a democratização. No período da ditadura militar, o controle social era exercido 

pelo Estado autoritário sobre a Sociedade, através de atos institucionais, decretos e 

repressão de forma geral. Já no processo de democratização, houve o ressurgimento 

de movimentos sociais contrários aos governos autoritários, o que gerou uma falsa 

dicotomia entre Estado e sociedade civil e uma falsa homogeneização desta última 

como se fosse composta apenas por setores progressistas, ou pelas classes 

subalternas.  

 

Com o advento da ditadura militar passa-se a viver um Brasil onde predomina 
um cotidiano de violência que impede todo e qualquer tipo de mobilização 
política da sociedade. Os canais formais de manifestação e diálogo foram 
fechados, ficando os movimentos populares e organizados da sociedade à 
deriva, isto é, sem alternativas consideradas lícitas para a canalização de 
suas insatisfações e demandas ao estado (ROCHA, 2008, p. 133). 

 

Mas foi a partir dos anos 70 e 80 que surgiram os “novos movimentos sociais3”, 

que contavam com a participação de “novos sujeitos políticos” que se mobilizavam 

com ações reivindicativas, visando à garantia e ampliação dos direitos, tanto relativos 

ao trabalho como à melhoria geral das condições de vida, ampliando as pautas de 

lutas inclusive nas questões que diziam respeito à raça e gênero. Essa nova cultura 

participativa, constituída a partir de organizações populares de base nos anos 70, 

passou, a partir dos anos 80, a se articular em federações municipais, estaduais e 

nacionais (CARVALHO, 1998). 

Ainda nesse processo de democratização, houve o ressurgimento do debate 

sobre a participação social como controle social, no sentido dos setores organizados 

da sociedade participarem desde a criação de planos e projetos, bem como 

acompanhar suas execuções, tendo em vista a satisfação de interesses e demandas 

 
3 Ainda segundo Raquel Raichelis (2008), as bases sociais e políticas dessa concepção de controle 
social remontam aos finais da década de 70 e início da década de 80, quando um conjunto de 
mobilizações políticas emergiu da clandestinidade para a cena pública, entre elas: as grandes greves 
metalúrgicas da região do ABC paulista, a luta pela anistia, o novo sindicalismo, a teologia da libertação 
que animava os movimentos populares nas periferias e nas comunidades de base, os movimentos de 
favelas, cortiços, de mulheres, jovens etc. Também aí vamos situar as origens do PT, da CUT, do MST, 
que confluíram para a luta pelas “Diretas Já”, em 1984, e, depois, para a Assembleia Constituinte que 
vai elaborar a Constituição Federal de 1988. 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html
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da coletividade. 

A área da saúde foi pioneira neste processo com a organização do Movimento 

da Reforma Sanitária na luta contra a ditadura. Esse movimento buscava a mudança 

do modelo médico-assistencial privatista (Mendes, 1994) para o Sistema Único de 

Saúde, ou seja, um sistema nacional de saúde universal, público, participativo, 

descentralizado e de qualidade. Na VIII Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu 

em 1986, o “controle social” surgiu como um dos princípios que possibilitaram a 

reformulação e a democratização do SUS – Sistema Único de Saúde, através de 

intervenções exercidas por diferentes forças sociais na formulação, execução e 

avaliação das políticas públicas para esse setor.  

Por fim, com a Lei 8.142/904, essa participação social é institucionalizada e 

surgem as Conferências e os Conselhos, sobre os quais falaremos mais adiante. O 

próximo assunto versará especificamente sobre o Controle Social no Brasil a partir da 

promulgação de sua Constituição Federal. 

 

2.2 O CONTROLE SOCIAL NO BRASIL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil (CF) em 1988, conhecida 

como “Constituição Cidadã”, ocorreram diversas transformações no cenário brasileiro, 

trazendo consigo a conquista e concretização da cidadania além do exercício do voto 

para eleger os seus representantes, mas também cumprindo a exigência de um rol de 

direitos fundamentais, conforme explícito no texto constitucional abaixo:  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do (DF) Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 
I -  a soberania;  
II -  a cidadania;  
III -  a dignidade da pessoa humana;  
IV -  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
V -  o pluralismo político (BRASIL, 1988).  

                                      

Foi nesse processo de redemocratização que a participação social surgiu como 

legítima representante da democracia por meio de movimentos e organizações sociais 

e, desta forma, ganhou relevância. Diante disso, a CF prevê no Art. 204, inciso II, a 

 
4 Esta lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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participação da sociedade em espaços públicos de interlocução com o Estado, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, como, por 

exemplo, o direito de cooperar por meio de associações no planejamento municipal 

(art. 29, inciso XII); de fiscalizar as contas municipais (art. 31, §3º); de denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (art. 74, §2º); 

de participar da seguridade social (art. 194, inciso VII), dos conselhos de gestão de 

saúde (art. 198, inciso III), da assistência social (art. 204, inciso II) e educação (art. 

206, inciso VI) (BRASIL, 1998). 

O controle e a participação social ocorrem nos três níveis de poder: legislativo, 

judiciário e executivo. No poder legislativo, a sociedade participa por meio do sufrágio 

através do voto, do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, de acordo com seu 

artigo 14:                  

                         

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I 
– plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular. § 1º O alistamento eleitoral 
e o voto são: I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II – facultativos 
para: a) os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos (BRASIL, 1988, p. 7). 

 

No que tange ao poder judiciário, a população pode exercer seu direito ao 

controle social e participação social através dos instrumentos da ação popular e do 

tribunal do júri. No âmbito do poder executivo destacam-se os conselhos gestores, as 

audiências públicas, as conferências, as pré-conferências e o orçamento participativo. 

Além destes, a população pode recorrer a outros mecanismos de garantia dos 

direitos sociais, em especial o direito à saúde, por exemplo, o MP - Ministério Público, 

a CSSF - Comissão de Seguridade Social e Família e/ou da Saúde do Congresso 

Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, a Promotoria 

dos Direitos do Consumidor (Procon – Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor), os conselhos profissionais etc. A denúncia através dos meios 

de comunicação – rádios, jornais, televisão e internet – também é um forte 

instrumento de pressão na defesa dos direitos. 

A Constituição de 1988 inaugurou medidas importantes como na Seguridade, 

na Assistência Social, nos direitos da Criança e Adolescente, e outros. Além disso, 

outro importante destaque na Constituição Federal foi o reconhecimento formal do 

município como ente da federação (municipalização). O município foi reconhecido 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/comsau.html
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como lugar onde se desenvolve o “viver das pessoas” (JOVCHELOVITCH, 1998). 

Desta forma, as políticas sociais municipais públicas (saúde, educação, assistência 

social) passam a ser orientadas para contemplarem a participação municipal, 

assegurando a presença da sociedade local na formulação e no controle social. 

Como se pode perceber, o Brasil desde a década de 90 evoluiu muito em 

relação a sua democracia, sendo referência no que diz respeito à participação e 

controle social. Contudo, atualmente tem se observado retrocessos e ataques aos 

espaços de democracia direta e às políticas públicas. Desta forma a sociedade deve 

estar atenta e mobilizada, pois a falta de participação social provoca, no mínimo, o 

enfraquecimento da democracia. 

 

2.3 CONSELHOS E CONFERÊNCIAS COMO ESPAÇOS PRIVILEGIADOS DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A Constituição Cidadã trouxe avanços significativos no campo dos direitos 

sociais e garantiu uma ampliação legal da participação na elaboração das políticas 

públicas. Nesse cenário de ampliação de direitos, a Assistência Social no Brasil obtém 

o status constitucional de Política de Seguridade Social não contributiva, integrando o 

tripé juntamente com a Saúde e Previdência Social, passando a ser um direito do 

cidadão e não um “favor do Estado” ou “obra de caridade” das entidades filantrópicas. 

Esse direito, a partir de 1993, passa a ser regulamentado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social e 

que estabelece, entre outras diretrizes importantes, expressas no artigo 204 da CF/88, 

o exercício do controle social através “de duas instâncias formais de participação nas 

políticas sociais: os Conselhos e as Conferências” (BRAVO, 2009, p. 3). 

Os conselhos e conferências de políticas públicas representam espaços 

privilegiados de participação e de criação de novas relações entre o Estado e 

sociedade civil e, principalmente, de construção de diálogos visando a um 

direcionamento das políticas públicas para o atendimento de demandas de interesse 

coletivo, onde os diferentes atores sociais têm a possibilidade de participar do 

processo de decisão política, principalmente no que diz respeito à formulação das 

políticas sociais. 

Como se pode observar, a Constituição Federal de 1988 deixou claro o dever 

do Estado em prover os serviços sociais básicos aos cidadãos. Com isto, as políticas 
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sociais públicas passaram ser a base da ação governamental. Assim sendo, debruçar-

se sobre sua elaboração, formulação e implementação se tornou primordial para o 

atendimento às demandas da sociedade. Essas políticas públicas instituídas no Brasil 

abrangem diferentes áreas e segmentos, como: saúde, previdência social, assistência 

social, habitação, educação e etc. Cada uma dessas políticas públicas possui uma 

legislação específica, que tem como objetivo detalhar os artigos constitucionais, 

esmiuçando as competências de cada ente legislativo e serviços correlatos (para 

garantir o princípio da descentralização), inclusive explicitando os meios para 

exercício do controle social em cada política pública. Para tanto, foram implementados 

os conselhos municipais, estaduais e federais, instrumentos essenciais para garantia 

do controle e da participação social no planejamento e execução das políticas sociais. 

Na Lei nº 8.742 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), os Conselhos de 

Assistência Social estão previstos e são definidos como instâncias deliberativas do 

sistema descentralizado e participativo de assistência social, de caráter permanente 

e composição paritária entre governo e sociedade civil. Também estão vinculados ao 

órgão gestor da assistência social, que deve prover infraestrutura garantindo recursos 

materiais, humanos e financeiros, conforme estabelece o parágrafo único do art. 16 

da LOAS, com suas alterações da Lei nº 12.435/2011. 

Ainda conforme explicita o Artigo 16 da LOAS, os conselhos estão estruturados 

no âmbito das três esferas de governo em todo país, e são eles: o Conselho Nacional 

de Assistência Social; os Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência Social; e 

o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. É previsto ainda que, em cada 

nível de governo, os Conselhos possuem suas atribuições definidas nas leis 

específicas que os instituíram e também na Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB/SUAS - 2012). 

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) foi instituído pela LOAS em 

1993, em seu Artigo 17, como órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à 

estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, (atual 

Ministério da Cidadania) responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm 

mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

Os Conselhos Municipais e Estaduais de Assistência Social foram criados a 

partir de 1993 e de acordo com a Resolução do CNAS nº 237/2006 recomenda-se que 

o número de conselheiros não seja inferior a 10 membros titulares, mas não delimita 
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um número máximo. 

A composição desses Conselhos deve ser paritária entre membros do poder 

executivo e representantes de organizações não governamentais escolhidos em foro 

próprio. Deve abranger: os representantes das áreas da assistência social; os 

representantes dos usuários ou de organizações de usuários que defendam os 

interesses dos seguimentos previstos na LOAS (crianças, adolescentes, pessoa 

portadora de deficiência e idosos) das entidades e organizações de assistência social 

que prestam atendimento assistencial social e as entidades e organizações de 

trabalhadores que atuam na área (Art. 17 da LOAS). 

Desta forma, este espaço dos Conselhos é permeado por disputas de poderes, 

já que as representações muitas vezes defendem interesses opostos. Assim, o 

Controle Social nesses espaços exige posicionamento político de seus membros. 

Nesse sentido Raichelis (2006) diz:  

                             

[...] os conselhos de políticas públicas são arranjos institucionais inéditos, 
uma conquista da sociedade civil para imprimir níveis crescentes de 
democratização às políticas públicas e ao Estado, que em nosso país tem 
forte trajetória de centralização e concentração de poder. [...] são espaços 
públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição de 
suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários, de 
segmentos sociais a serem atendidos e na avaliação dos resultados. A 
composição plural e heterogênea, com representação da sociedade civil e do 
governo em diferentes formatos, caracteriza os conselhos como instâncias 
de negociação e de conflitos entre diferentes grupo e interesses, portanto, 
como campo de disputa política, de conceitos e processos, de significados e 
resultados políticos (RAICHELIS, 2006, p. 110). 

 

A Resolução nº 237, de 14 de dezembro de 20065, determina as diretrizes para 

a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social. 

Essa resolução objetiva fortalecer e consolidar o Controle Social na Política Nacional 

de Assistência Social - PNAS, para evitar irregularidades sobre seus funcionamentos. 

Os conselhos, no exercício de suas atribuições, “normatizam, disciplinam, 

acompanham, avaliam e fiscalizam a gestão e a execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social prestados pela rede socioassistencial 

(NOB/SUAS 2012 - Art. 119, § 3º). 

Ainda segundo a PNAS/2004: 

Os conselhos têm como principais atribuições a deliberação e a fiscalização 

 
5 Resolução Nº 237 de 14 de dezembro de 2006 - Disponível em: http://www.mds.gov.br/ 
webarquivos/legislacao/assistencia_social/resolucoes/2006/Resolucao%20CNAS%20no%20237-%20 
de%2014%20de%20dezembro%20de%202006.pdf. Acesso em: 24 abr. 2022. 
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da execução da política e de seu financiamento, em consonância com as 
diretrizes propostas pela conferência; a aprovação do plano; a apreciação e 
aprovação da proposta orçamentária para a área e do plano de aplicação do 
fundo, com a definição dos critérios de partilha dos recursos, exercidas em 
cada instância em que estão estabelecidos, definindo os padrões de 
qualidade de atendimento, e estabelecendo os critérios para o repasse dos 
recursos financeiros (BRASIL, 2004,  p. 49). 

                                    

A participação popular é um dos eixos estruturantes do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS e se dá através de Conselhos de Assistência Social em 

cada nível federativo – municipal, estadual e federal. Os Conselhos devem garantir as 

condições para o funcionamento desses mecanismos participativos, inclusive com 

dotação orçamentária própria e podem produzir decisões que interferem em 

prioridades, diretrizes e ações produzidas no campo de Assistência Social em todos 

os níveis de governo.  Apesar das diferenças de atuação em cada nível, os conselhos 

têm alguns pontos em comum, entre eles as funções de: 

▪ estabelecer diretrizes e aprovar a Política de Assistência Social;  

▪ acompanhar e controlar a execução da Política de Assistência Social; 

▪ acompanhar e avaliar o desempenho dos programas e projetos; 

▪ aprovar o Plano Plurianual e o Plano Anual de Ação de Assistência Social; 

▪ aprovar a proposta orçamentária e o plano de aplicação do Fundo de 

Assistência Social;  

▪ aprovar os critérios de transferência de recursos financeiros; 

▪ acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundo 

de Assistência Social; 

▪ aprovar o relatório anual de gestão e o demonstrativo sintético anual da 

execução física e financeira; 

▪ fiscalizar os serviços prestados e a aplicação dos recursos públicos pelas 

entidades e organizações de assistência social; 

▪ receber e encaminhar denúncias que digam respeito ao adequado 

desenvolvimento dos serviços e ações da Assistência Social e ao bom uso 

do recurso público; e 

▪ convocar as conferências. 

A segunda instância de efetivação do Controle Social que destacamos neste 

trabalho são as Conferências que são convocadas pelos Conselhos, que se 

constituem enquanto espaços de debate coletivo apropriados para a deliberação e 

discussão de prioridade das diversas políticas públicas.  
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Segundo Moroni e Pinheiro (2009), as conferências: 

                

São espaços mais amplos que os conselhos, envolvendo outros sujeitos 
políticos que não estejam necessariamente nos conselhos, por isso, têm 
também caráter de mobilização social. Nelas, o governo e a sociedade civil, 
de forma paritária, por meio de suas representações, deliberam de forma 
pública e transparente. Estão inseridas no que se denomina de democracia 
participativa e no sistema descentralizado e participativo, construído a partir 
da Constituição de 1988 e que permite a construção de espaços de 
negociação, a construção de consensos, compartilhamento de poder e a 
corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade civil. São precedidas de 
conferências municipais/regionais e estaduais e são organizadas pelos 
respectivos conselhos. (MORONI; PINHEIRO, 2009, p. 34). 

 

As conferências de Assistência Social, por sua vez, são espaços de caráter 

propositivo e deliberativo, que oportunizam o debate e a avaliação da Política de 

Assistência Social, assim como permitem que ocorra a proposição de novas diretrizes 

e aprimoramentos no sentido de consolidar e ampliar o SUAS.  

Os debates nas conferências também devem garantir momentos para 

discussão e avaliação das ações governamentais e também a eleição de prioridades 

políticas de todos os envolvidos nessa política: os usuários, os trabalhadores e as 

entidades de assistência social.  

Para Alves e Almeida (2013),  

                                    

As conferências são espaços privilegiados, que envolvem representantes do 
governo e da sociedade civil, incluindo a população usuária, os prestadores 
de serviços e trabalhadores da área, para avaliar o planejamento, o 
financiamento e a execução dessas políticas, com a perspectiva de ampliar e 
consolidar os processos democráticos necessários ao controle social. 
(ALVES; ALMEIDA, 2013, p. 146).  

 

As conferências foram instituídas pela LOAS/1993 e, de acordo com a NOB 

SUAS/2005, no seu Artigo 117, ocorrem a cada 4 (quatro) anos de forma ordinária e 

extraordinariamente a cada 2 (dois) anos no âmbito da União, Estados e Municípios. 

A organização das conferências ocorre normalmente em 3 (três) etapas: convocação, 

realização e a elaboração do relatório final. 

A Conferência Nacional é precedida pelas Conferências Estaduais e 

Municipais. Sua convocação é realizada pelo Ministro de Estado do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS (atual Ministério da Cidadania) e 

pelo Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

As Conferências Estaduais são convocadas pelo Conselho Estadual de 



33 

Assistência Social (CEAS) em conjunto com as Secretarias Estaduais de 

Desenvolvimento Social (SEDS). Já as Conferências Municipais são convocadas pelo 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em cumprimento à 

lei de criação do Conselho, em conjunto com o Prefeito Municipal, por meio de Decreto 

ou Resolução publicado em diário oficial do município. 

No que diz respeito à organização, em todos os níveis de governo, para a 

realização da conferência é preciso constituir uma Comissão Organizadora, que 

deverá ser paritária, composta por representantes do governo e da sociedade civil, 

sendo que esta última categoria se subdivide em representantes de entidades e 

organizações de assistência social, de trabalhadores do setor e de usuários e/ou 

organizações de usuários.  

As conferências são regidas por um Regimento Interno (RI) que expressa um 

conjunto de normas, as quais estabelecem todo o funcionamento das etapas da 

conferência. Cada nível de governo possui um RI: no âmbito estadual e municipal o 

documento é elaborado pelos Conselhos; já para a realização da Conferência 

Nacional a responsabilidade dessa elaboração fica a cargo do atual Ministério da 

Cidadania (MC), com o apoio do Conselho Nacional.  

Quanto à realização das Conferências de Assistência Social, em geral são 

divididas em 6 (seis) partes: (1) Credenciamento; (2) Plenária Inicial; (3) Painéis 

Temáticos; (4) Grupos de Trabalho (GT); (5) Plenária Final; (6) Eleição de delegados, 

sendo essa última etapa específica das conferências municipais e estaduais. 

Os participantes das Conferências são sujeitos envolvidos com a Política de 

Assistência Social, bem como as pessoas interessados nas questões que permeiam 

essa política, e entre eles temos: os gestores da assistência social e representantes 

de órgãos públicos; trabalhadores da assistência social e de outras políticas que 

fazem interface com a Assistência Social; os representantes de entidades de 

assistência social; os usuários e representantes de organizações de usuários.   

Também contamos com a participação de outros Conselhos de Políticas 

Públicas como: da Educação, Saúde, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da 

Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa; representantes das universidades, do 

Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, do Judiciário e Ministério Público. 

Nas conferências esses participantes se dividem em 3 (três) categorias de 

participação: Delegados, com direito a voto e voz; Convidados e os Observadores, 

com direito apenas a voz. Na categoria dos delegados temos 2 (duas) subdivisões: os 
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delegados eleitos nas conferências e os delegados natos, que correspondem aos 

conselheiros de assistência social (titulares e suplentes) em cada respectivo nível em 

que a conferência ocorre. 

É importante salientar que a realização de uma conferência não é um evento 

isolado, mas parte de um amplo processo de debate, construção e reformulação de 

uma agenda do SUAS.  

Os Conselhos e as Conferências de Assistência Social são espaços de controle 

social que diferem entre si em vários aspectos, mas que são interdependentes, uma 

vez que suas funções distribuídas e conectadas permitem a possibilidade de interação 

entre eles no que diz respeito ao plano normativo. Além disso, essa atuação relacional 

fortalece a participação e a produção de deliberações, gerando decisões que podem 

influenciar e trazer ganhos mais efetivos para as políticas públicas.  

Quanto ao que os difere, os Conselhos são permanentes e podem ser definidos 

como espaços constituídos por um número mais restrito de sujeitos políticos e têm as 

funções de fiscalizar, monitorar e acompanhar com mais eficiência e clareza as ações 

dos governantes no processo de formulação das políticas públicas.  

Já as Conferências possuem caráter periódico e são espaços nos quais ocorre 

maior mobilização dos atores com o objetivo de avaliar a política pública e influenciar 

a agenda governamental a partir do levantamento de demandas e indicações de 

prioridades. Nesse sentido Bravo (2009) diz: 

                                      

As conferências são eventos que devem ser realizados periodicamente para 
discutir as políticas sociais de cada esfera e propor diretrizes de ação. As 
deliberações das conferências devem ser entendidas enquanto norteadoras 
da implantação das políticas e, portanto, influenciar as discussões travadas 
nos diversos conselhos. (BRAVO, 2009, p. 4). 

 

Enfim, é importante destacar que os Conselhos, embora de caráter deliberativo, 

não substituem o poder público e as outras formas de participação, mas possibilitam 

o exercício do Controle Social, da democracia, da cidadania e da participação (PAZ, 

2009, p. 29). 

Neste capítulo vimos como as mobilizações sociais e políticas ocorridas nas 

décadas de 70 e 80 contribuíram para a formação de um arcabouço jurídico que 

permitiu a consolidação do regime democrático brasileiro por meio da constituição de 

88. E como esta constituição, denominada de constituição cidadã, contribuiu para que 

diversas transformações pudessem ocorrer no cenário brasileiro após sua instituição. 
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Também, os conceitos de Participação Social e Controle Social, segundo a 

concepção de vários autores, foram explicados (assim como o desenvolvimento 

histórico e cultural deles) e podemos observar como ambos os termos se tornaram 

importantes como instrumentos para que a sociedade pudesse exercer seu papel de 

cidadania participando e controlando as ações do Estado na busca do bem comum e 

interesse público.    

Por fim, procurou-se destacar e explicar os espaços de relação e construção 

de diálogo entre Estado e sociedade civil – os conselhos e as conferências, além de 

outros mecanismos de garantia dos direitos sociais.  
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3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS INSTÂNCIAS 

DELIBERATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA – PARANÁ 

 

Este capítulo retrata a história da política de Assistência Social no Brasil desde 

seus primórdios, baseada na caridade, filantropia e nas práticas de solidariedade 

religiosa até a CF de 88, período em que a Assistência Social se torna reconhecida 

de fato como política pública. Dentro deste processo histórico, são apresentados os 

principais marcos legais, como por exemplo: a LOAS, PNAS, NOB/SUAS, NOB97 e 

NOB-RH-SUAS.  

O capítulo contempla também um breve histórico da Assistência Social no 

município de Londrina, não só pela sua importância como referencial teórico, mas 

também pela importância do município londrinense no contexto nacional no que se 

refere à execução de Políticas Públicas de Assistência Social. Também explica o que 

é o CMAS de Londrina e aborda sua criação, legislação, órgão gestor, usuários e sua 

importância na materialização da PAS – Política de Assistência Social e a participação 

efetiva na sua gestão e finaliza com uma análise quantitativa das pré-conferências e 

conferências municipais de Londrina realizadas entre os anos 2003 e 2021. 

 

3.1 HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL E SEUS 

PRINCIPAIS MARCOS LEGAIS 

 

A Assistência Social no Brasil tem sua origem histórica baseada na caridade, 

filantropia e nas práticas de solidariedade religiosa. 

Em 1938, ocorre no Brasil a primeira regulamentação de um campo de práticas 

sociais que poderiam ser identificadas como do âmbito da assistência social, contudo 

elas emergem como Serviço Social pelo Conselho Nacional de Serviço Social – 

CNSS.  

Mestriner (2001, p. 57-58) explica melhor esse processo:  

                                     

O Conselho é criado como um dos órgãos de cooperação do Ministério da 
Educação e Saúde, passando a funcionar em uma de suas dependências, 
sendo formado por figuras ilustres da sociedade cultural e filantrópica e 
substituindo o governante na decisão quanto a quais organizações auxiliar. 
Transita, pois, nessa decisão, o gesto benemérito do governante por uma 
racionalidade nova, que não chega a ser tipicamente estatal, visto que atribui 
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ao Conselho certa autonomia. 

                                      

Em 1942, no Governo Getúlio Vargas, foi criada a LBA - Legião Brasileira de 

Assistência, com o intuito de prestar ajuda às famílias dos Pracinhas Brasileiros, por 

ocasião da Segunda Guerra Mundial. 

Com o fim da guerra, a LBA se volta para a assistência à maternidade e à 

infância, caracterizada por ações paternalistas e de prestação de auxílios 

emergenciais e paliativos à miséria. Com isto, aparece a primeira instituição de 

assistência social na instância federal brasileira. 

Em 1946, a LBA estende suas ações e objetivos, contudo, mantém seu caráter 

assistencialista, envolvendo religiosas e primeiras damas da sociedade. “Esse modelo 

predominou até o golpe de 1964, apesar da democratização vivida pelo País desde 

1946” (FALEIROS, 1986, p. 46).  

Em 1969, a LBA é transformada em fundação vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, e ali convive com a Secretaria de Assistência Social 

criada pelo Presidente Militar Ernesto Geisel. 

A política de Assistência Social brasileira no curso de sua história só adquiriu 

status de política social com a Constituição Federal de 1988. Esta, por sua vez, é uma 

pedra fundamental do processo, porque reconhece a assistência social como política 

social que, em conjunto com as políticas de Saúde e de Previdência Social, perfaz o 

sistema de seguridade social brasileiro e define, assim como a Previdência Social e a 

Saúde, as diretrizes financeiras, de gestão e de controle social. 

                                      

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (BRASIL, 
1988). 

                                       

Os artigos 203 e 204 da CF declaram: 

                                     

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
I -  a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária;  
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
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lei.  
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:  
I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social.  
II - Participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (BRASIL, 
1988). 

                                       

É nessa Constituição que encontramos a base que fundamenta o processo 

inicial para a construção de uma nova concepção para a Política Pública de 

Assistência Social Brasileira.  

Yazbek (2004) enfatiza essa construção: 

                                    

Com a Constituição de 1988, tem início a construção de uma nova concepção 
para a Assistência Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social 
e regulamentada pela Loas em dezembro de 1993, como política social 
pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo 
dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. 
(YAZBEK, 2004, p. 26). 

 

Após longo período de confrontos e negociações entre a sociedade civil 

organizada, agentes sociais, parlamentares, governo federal e profissionais, a política 

foi regulamentada. A LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social Lei nº 8.742 de 07 

de dezembro de 1.993 torna:  

 

A assistência social um dever do Estado e um direito do cidadão. A política 
de mínimos sociais, nela prevista, foi implementada através de benefícios 
continuados de um salário mínimo para idosos e portadores de deficiência 
física (renda familiar de ¼ do salário mínimo per capita). (FALEIROS, 1986, 
p. 51). 

                                    

A LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social também estabeleceu as bases 

do setor, mantendo o princípio da democratização, da descentralização, equidade e 

complementaridade entre o poder público e a sociedade. Desta forma, a LOAS 

concedeu um novo significado à assistência social enquanto “política pública de 

seguridade como direito do cidadão e dever do Estado, provendo-lhe um sistema de 

gestão descentralizado e participativo, cujo eixo é posto na criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS” (MESTRINER, 2001, p. 206).  

Com a aprovação da LOAS, é extinto o CNSS – Conselho Nacional de Serviço 
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Social, e em seu lugar, é criado o CNAS. Esse avanço deixou claro que a assistência 

social preexistia antes da Constituição Federal de 88 como prática social, alcançando 

assim o status de política social6. 

Para a efetivação dessa política, afirma Sposati (2005): 

 

A necessidade da criação de um sistema de assistência social 
descentralizado, participativo e com garantias de alocação de recursos 
financeiros, superação da fragmentação, da descoordenação, da 
superposição de programas sociais, introdução do controle do setor público 
sobre os recursos repassados às entidades privadas com mecanismos de 
avaliação e controle social. (SPOSATI, 2005, p. 42). 

 

A publicação da LOAS regulamentou o capítulo da assistência social da 

Constituição Federal de 1988, validando-a como direito de cidadania e dever do 

Estado. Dela originam-se as diretrizes que devem nortear o processo para sua 

efetivação. O que se quer pontuar com essas afirmações é que os entes da federação 

já possuíam práticas de assistência social, geridas ou não por primeiras damas, mas 

marcadas pelo assistencialismo como ações isoladas e pontuais. 

Mudanças substanciais foram propostas pela LOAS na maneira de direcionar 

a Política Pública da Assistência Social, entendida como direito do cidadão, prevendo 

o acesso igualitário e um atendimento universalizado.  

Após a publicação da LOAS, em 1997, surge a nova norma federal – NOB-97 

– Norma Operacional Básica, marcada pela organização de municípios, pela 

descentralização e implantação ao Sistema descentralizado de gestão prevista pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LOAS: 

 

[...] conceituou o sistema descentralizado e participativo, estabelecendo 
condições para garantir sua eficácia e eficiência explicitando uma concepção 
norteadora da descentralização da assistência social. Ampliou o âmbito das 
competências dos níveis de governo com a gestão da política, sem, 
entretanto, delimitá-las. Propôs a criação de uma Comissão Tripartite, de 
caráter consultivo, com representantes dos três níveis de governo, para 
discutir e pactuar acerca dos aspectos relativos à gestão da política. (BRASIL, 
2005, p. 9). 

                                        

A IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 2003 deliberou 

 
6 Entende-se por política social as formas de intervenção e regulamentação do Estado nas expressões 
da questão social, envolvendo o poder de pressão e a mobilização dos movimentos sociais, com 
perspectivas de problematizar as demandas e necessidades dos cidadãos, para que ganhem 
visibilidade e reconhecimento público.   
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pela aprovação da Política Nacional de Assistência Social7. 

A autora Yazbek (2006) enfatiza essa exigência dos municípios ao afirmar: 

 

[...] em setembro de 2004, atendendo ao cumprimento das deliberações da 
IV Conferência Nacional de Assistência, realizada em Brasília em dezembro 
de 2003, o CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social aprovou, após 
amplo debate no país, a política Nacional de Assistência Social em vigor, na 
qual ocupa um lugar de destaque o (re)desenho desta política, na perspectiva 
de implementação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social. A 
construção e implementação do SUAS, requisito essencial da Loas para dar 
efetividade à assistência social com a política pública, vem se caracterizando 
como uma das prioridades da Secretaria Nacional de Assistência Social do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (YAZBEK, 2006, 
p. 129). 

 

Nesse sentido, ainda, a IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em dezembro de 2003, 

                           

[...] aprovou uma nova agenda política para o reordenamento da gestão das 
ações descentralizadas e participativas de assistência social no Brasil. 
Deliberou pela implantação do SUAS, modelo de gestão para todo o território 
nacional, que integra os três entes federativos e objetiva consolidar um 
sistema descentralizado e participativo, instituído pela Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. 
(BRASIL, 2005, p. 8). 

 

Novas decisões deveriam provocar mudanças nas gestões dos entes da 

federação, para além da CF-88 e da LOAS, que exigiu que os municípios 

institucionalizassem um Conselho e um Fundo Municipal, obrigando a existência de 

um Plano Municipal de Assistência Social, sem o qual os municípios não poderiam 

receber verbas federais e estaduais. 

Em 2004, a Política de Assistência Social define o campo de proteção social 

não contributiva de Assistência Social. A NOB-SUAS, de 2005, exige que o município 

se reordene para que este seja habilitado no SUAS.  

Portanto, são dois novos marcos legais que influenciam o reordenamento da 

ação de assistência dos municípios como política pública. 

A assistência social, a partir de 2005, é reordenada técnica, jurídica e 

politicamente com a implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.  

A aprovação de Norma Operacional Básica NOB/SUAS, no dia 14 de julho de 

 
7 Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004.  Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-
br/acesso-a-informacao/legislacao/antigos/resolucao-cnas-no-145-de-15-de-outubro-de-2004. Acesso 
em 03 mar. 2022. 
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2005, foi resultado de 11 anos de formulação e debate em todos os Estados e 

consagra os eixos estruturantes para implementação e consolidação do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS no Brasil. Seu modelo de gestão foi desenhado 

pensando em todo território nacional, englobando os três entes federativos por meio 

de um sistema descentralizado e participativo instituído pela Lei Orgânica de 

Assistência Social - LOAS. 

                                 

O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-
se na regulação e organização em todo o território nacional das ações 
socioassistenciais. Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como 
foco prioritário a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território 
como base de organização, que passam a ser definidos pelas funções que 
desempenham, pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua 
complexidade. Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, cofinanciamento da 
política pelas três esferas de Governo e definição clara das competências 
técnico-políticas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a 
participação e mobilização da sociedade civil, e estes têm o papel efetivo na 
sua implantação e implementação. (BRASIL, 2004, p. 41). 

                                     

Por meio de um sistema decentralizado e participativo, os governos passam a 

ter condições de atuar de forma mais integrada com as políticas setoriais e as 

diferentes esferas da administração pública, assumindo compromissos em conjunto 

no desenvolvimento de ações voltadas para a inclusão social e diminuição de 

desigualdades. 

O alvo do SUAS é identificar os problemas sociais focando as necessidades de 

cada município, ampliando a eficiência dos recursos financeiros e da cobertura social. 

Assim, o Governo Federal ganha espaço para definir políticas e fiscalizar sua 

execução. Sua operacionalização de serviços de proteção social básica se dá por 

meio do CRAS – Centros de Referência de Assistência Social e em outras unidades 

básicas e públicas de assistência social. O provimento de serviços de proteção social 

básica é previsto na política pública de assistência social, juntamente com outros 

níveis de proteção social: especial, especial de média complexidade e proteção 

especial de alta complexidade expressos na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais8, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 

2009.  

Investigar a execução da política de assistência social é uma medida relevante, 

na perspectiva de implementação do SUAS, capaz de analisar, avaliar e construir 

 
8 Anexo A - Ver figura 1  



42 

conhecimentos sobre a área. 

Yazbek (2004) nos diz: 

                               
[...] avaliar os impactos da Política de Assistência Social na vida dos cidadãos 
é condição igualmente importante em função da escassez de conhecimento 
e dados referentes à população que recorre a Assistência Social para 
satisfazer suas demandas histórica e socialmente produzidas, pois “trata-se 
de uma população destituída de poder, trabalho, informação, direitos, 
oportunidades e esperanças”. (YAZBEK, 2004, p. 22). 

                                            

Assim, a LOAS, que é referência na organização da política de assistência 

social, no seu artigo 6º, estabelece:  

                              

[...] as ações na área de assistência social são organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações 
de assistência social abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforços e 
recursos, e por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos 
diversos setores envolvidos na área. (BRASIL, 1993, n.p). 

                                    

Por meio deste sistema descentralizado e participativo, a LOAS garante 

espaços para a participação da sociedade civil através do controle social e se constitui 

numa possibilidade de ruptura com a estrutura do Estado, cuja formação é 

historicamente marcada por práticas e políticas centralizadoras e autoritárias.  

Diversas formas de participação da comunidade na gestão das políticas 

públicas vêm sendo implementadas no Brasil. Orçamento participativo, plebiscito e 

iniciativa popular legislativa são alguns deles. Contudo, a participação direta da 

sociedade nas funções das políticas públicas requer a constituição de um órgão 

colegiado deliberativo, representativo da sociedade, de caráter permanente. O 

principal articulador desse processo, então, são os conselhos que começam, a partir 

da Constituição Federal de 1988, a se configurarem em espaços públicos de 

articulação entre governo e sociedade. Na década de 90 muitos conselhos foram 

criados: Conselhos de Saúde, de Assistência Social, Conselhos Tutelares e de 

Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e os Conselhos Escolares. 

Com a aprovação da LOAS, um novo caminho passou a ser desenhado no 

Brasil para essa política pública. Sua organização ganhou novos ares com a 

aprovação pelo CNAS do PNAS e o novo sistema descentralizado e participativo 

passou a ser implantado em todo o território brasileiro. “O SUAS, cujo modelo de 
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gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em 

todo o território nacional das ações sócio assistenciais” (BRASIL, 2004, p. 32). 

A PNAS afirma:  

 

[...] os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a 
atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 
organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, 
pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. 
Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, cofinanciamento da política pelas 
três esferas de governo e definição clara das competências técnico-políticas 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a participação e 
mobilização da sociedade civil e estes têm o papel efetivo na sua implantação 
e implementação. (BRASIL, 2004, p. 32). 

 

Esse direcionamento objetiva efetivar um novo marco a ser seguido, como: 

promover o aprimoramento de sua gestão no sentido de garantir a efetividade das 

ações e a universalidade como proteção social não contributiva de responsabilidade 

do Estado. 

A Constituição estabeleceu que o direito ao acesso a serviços deve ser 

assegurado para todos os brasileiros. Contudo, a cultura política nacional insiste em 

tratar o assunto sob a ótica da caridade, ou seja, de maneira assistencialista. 

A Política Nacional de Assistência Social - 2004 resultou de múltiplas reuniões 

de pactuação e define para a sociedade brasileira que este é um momento histórico 

importante, com a implantação do SUAS no sistema de gestão pública do Estado 

brasileiro.  

Todo o esforço realizado para fortalecer a política de assistência social talvez 

ainda permaneça muito mais no campo do discurso e da retórica do que na garantia 

efetiva de proteção social, e aí se evidencia que, por exemplo, o benefício de 

prestação continuada só começa a ser pago em 1996.  

A NOB/SUAS (BRASIL, 2005) estabelece:  

                                           

[...] a operacionalização da gestão da política de assistência social, conforme 
a Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar aplicável 
nos termos da Política Nacional de Assistência Social de 2004, sob a égide 
de construção do SUAS, abordando, dentre outras coisas: a divisão de 
competências e responsabilidades entre as três esferas de governo; os níveis 
de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o 
processo de gestão e controle dessa política e como elas se relacionam; a 
nova relação com as entidades e organizações governamentais e não-
governamentais; os principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e a 
forma da gestão financeira, que considera os mecanismos de transferência, 
os critérios de partilha e de transferência de recursos. (BRASIL, 2005, p. 11).  
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Desta forma, o SUAS – Sistema Único da Assistência Social é uma estratégia 

de construção de um sistema de proteção social, que tem como exigências: reforçar 

a primazia da responsabilidade do Estado e da justiça social, romper com o 

clientelismo, assegurar direitos e democratizar a participação da sociedade no 

exercício do controle social.  

A implementação da NOB-SUAS/2005 institui piso de financiamento da política, 

baseado em números de habitantes dos municípios que são caracterizados por seu 

porte em pequenos, médios, grandes e metrópole e não mais através de repasse de 

convênios. Propõe ainda a padronização de nomenclatura da rede socioassistencial 

e a implementação de uma política de recursos humanos na área da assistência social 

- a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS-

2012)9, que foi aprovada pela Resolução nº 269 do CNAS, em 2006 e objetiva a 

padronização da carreira no SUAS. 

O SUAS é um instrumento de gestão do sistema de proteção social brasileiro. 

Ele traz o princípio do nível de proteção básico, e que deverá ser desenvolvido nos 

territórios pelas pessoas que têm a responsabilidade de desenvolver medidas que vão 

dar a atenção para as famílias excluídas socialmente. Sua implantação nos municípios 

é de suma importância para concretizar a PNAS 2004 e contribuir para consolidar os 

direitos socioassistenciais, como ele estabelece.  

O SUAS define e organiza os elementos essenciais e importantes à execução 

da política de assistência social. Ele possibilita padronizar os serviços, a qualidade no 

atendimento, indicadores de avaliação e resultado e, ainda, os eixos estruturantes e 

de subsistemas, conforme abaixo descritos:  

                                        

Matricialidade sócio familiar;  
Descentralização político-administrativa e territorialização;  

 
9 A NOB-RH é criada, e seu intuito é tratar exclusivamente dos recursos humanos, normatizando 

questões como gestão estratégica do trabalho, formação, planos de cargos, carreiras e salários. Com 
sua criação, tornou-se obrigatória a presença de profissionais especializados, como assistentes sociais, 
psicólogos e advogados. Foi a partir daí que os trabalhadores do SUAS ganharam maior visibilidade 
na Assistência Social. 
Através da Resolução 17/2011 foram definidas doze categorias de nível superior para atuação no 
SUAS, dentre elas: antropólogo, economista doméstico, pedagogo, sociólogo e terapeuta ocupacional. 
Três anos mais tarde, a Resolução 09/2014 do CNAS reconheceu trabalhadores com formação em 
Ensino Médio e Fundamental para determinadas funções exercidas no SUAS. As NOBs de 2005 e 
2006 precisaram passar por uma revisão em 2012 (Ver Quadro Comparativo no Anexo B). Falando 
especificamente das normas de RH, temas como educação permanente, desenvolvimento de 
responsabilidades e adensamento ético e técnico do trabalho social foram aprofundados através 
do novo texto. 

 

http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2014/cnas-2014-009-15-04-2014.pdf
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Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil;  
Financiamento;  
Controle Social;  
O desafio da participação popular/cidadão/usuário;  
A Política de Recursos Humanos;  
A Informação, o Monitoramento e a Avaliação.  
Os serviços sócio assistenciais no SUAS são organizados segundo as 
seguintes referências: vigilância social, proteção social e defesa social e 
institucional. (BRASIL, 2004, p. 42). 

 

Apesar da Política Social Pública ter, ao longo deste período, adquirido direitos 

legais, muitas vezes eles são de difícil alcance no cotidiano das pessoas às quais se 

destinam. Na assistência social, a efetivação de direitos tem como instrumento 

fundamental a LOAS, a partir da qual se vem construindo um sistema descentralizado 

e participativo de decisão e controle social que, conforme Sposati (2004), é uma 

particularidade brasileira. Esse conjunto de determinações da LOAS e o modo como 

tem impactado a gestão da política, mostra que alguns elementos, dependendo da 

direção tomada e da perspectiva adotada, podem contribuir na afirmação ou negação 

dos direitos sócio assistenciais. 

 

3.2 BREVE HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA – PARANÁ 

 

O município de Londrina está localizado na região norte do estado do Paraná 

e, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 202110, conta com uma população de 580.870 habitantes, sendo considerada a 

segunda cidade mais populosa do estado e a quarta da Região Sul, depois da capital 

Curitiba/PR, de Porto Alegre/RS e Joinville/SC.  

Referente ao nível de gestão do SUAS, Londrina é considerado um município 

de Grande Porte11 com Gestão Plena, e que passa a fazer a gestão total das ações 

assistenciais. 

Londrina se destaca por ser precursora na execução da Política Pública de 

Assistência Social: bem antes da LOAS ser aprovada, o município já contava com as 

 
10 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/londrina.html. Acesso em: 24 abr. 2022. 
11 Municípios de Grande Porte, segundo PNAS/2004: Entende-se por municípios de grande porte 
aqueles cuja população é de 101.000 habitantes até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 
famílias). São os mais complexos na sua estruturação econômica, polos de regiões e sedes de serviços 
mais especializados. Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 
Acesso em: 24 abr. 2022. 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/londrina.html.%20Acesso
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf
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atividades da Secretaria Municipal de Ação Social, que foi constituída em 26 de 

dezembro de 1991 (através da Lei nº 4.910), implantada em janeiro de 1993 e que 

tinha como uma das finalidades planejar, programar, coordenar e executar a política 

social do município de Londrina. 

Em 07 de dezembro de 1993 foi aprovada a Lei Federal n° 8.742 (LOAS), que 

passou a orientar as ações da Secretaria, respeitando os princípios e diretrizes de 

participação, descentralização e controle das ações.  

Em 1994, Londrina foi a primeira cidade do Estado do Paraná a implantar o 

Conselho Municipal de Assistência Social, através da Lei Municipal nº 6.007 de 23 de 

dezembro, que instituiu também a Conferência Municipal de Assistência Social e o 

Fundo Municipal de Assistência Social.  

Em abril de 1995, foi realizada 1ª Conferência Municipal de Assistência Social 

com “mais de 500 participantes que elegeram o primeiro CMAS de Londrina, 

composto por vinte e seis membros (treze representantes da sociedade civil e treze 

do poder público)” (PASTOR; SOLCI; MARQUES; ANDREAN; BENATTI, 2008, p. 3). 

Em 1997, com a nova reforma administrativa da Prefeitura Municipal de 

Londrina, houve nova alteração na organização da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, o que consta nos artigos 17 e 18 da Lei n° 7.302/97. 

Já em 2004, a partir das diretrizes da Política Nacional da Assistência Social, 

de sua gestão na Perspectiva do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e das 

discussões da Norma Operacional Básica - NOB, houve a alteração da legislação 

municipal com vistas a garantir as seguintes seguranças: segurança da sobrevivência 

(de rendimento e autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar, por meio 

de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial12.  

 

3.3 O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LONDRINA – 

PARANÁ (CMAS) 

 

Como mencionado anteriormente, a criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) de Londrina/PR foi instituída pela Lei Municipal n° 6.007, 

de 23 de dezembro de 1994, e tem o papel de exercer o controle social sobre a Política 

 
12 Informações retiradas no Portal da Prefeitura Municipal de Londrina. Disponível em: 
https://portal.londrina.pr.gov.br/menu-oculto-assistencia/historia-assistencia Acesso em: 24 abr. 2022. 

 

https://portal.londrina.pr.gov.br/menu-oculto-assistencia/historia-assistencia
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Municipal de Assistência Social, por meio da participação social. Sua legislação inicial 

foi alterada pela Lei Municipal nº 9.185 de 02 de outubro de 2003 e pela Lei Municipal 

nº 10.211, de 27 de abril de 2007, que instituiu a representação de usuários da Política 

de Assistência Social. 

Essas alterações na lei foram de suma importância, pois contemplaram as 

diretrizes da Política Nacional na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social. 

No novo texto podemos destacar a previsão da realização das pré-conferências e da 

participação de usuários no Conselho Municipal de Assistência Social, conforme 

expresso no artigo 6º, que diz:  

                                     

Art. 6° - Os delegados da Conferência Municipal de Assistência Social, 
usuários e representantes da sociedade civil organizada, serão eleitos nas 
pré-conferências regionais e nas reuniões próprias das instituições 
convocadas para este fim específico, sob a orientação do Conselho Municipal 
de Assistência Social, anteriores à realização da Conferência, garantida a 
participação de, no mínimo, um representante/delegado de cada 
instituição/organização com direito à voz e voto. (LONDRINA, 2007, n.p.). 

                         

A Secretaria Municipal de Assistência Social é o órgão responsável pela gestão 

municipal da Política de Assistência Social, designada para o cumprimento da tarefa 

de consolidar o direito à Assistência Social. Ou seja, como órgão gestor deve executar 

a Política de Assistência Social no município, deliberando e acompanhando a 

execução das ações que foram aprovadas ou que foram de ciência do Conselho 

Municipal de Assistência Social, legitimadas para ser colocadas em prática.   

Em resumo, podemos dizer que o CMAS é o órgão consultivo e deliberativo e 

a SMAS é o órgão executivo da Política Pública, enquanto o órgão executor é o próprio 

governo municipal. Nesta direção, de acordo com artigo 14 da Lei Municipal nº 12.952, 

de 19 de novembro de 2019, compete ao CMAS: 

                            

I. aprovar a política municipal de assistência social, em consonância com a 
política nacional de assistência social, na perspectiva do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e as diretrizes propostas pelas Conferências de 
Assistência Social e demais normativas da área; 
II. acompanhar e realizar o controle da execução da política municipal de 
assistência social; 
III. aprovar o Plano Municipal, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual da Unidade Orçamentária 
denominado Fundo Municipal de Assistência Social; 
IV. aprovar o Pacto de Aprimoramento de Gestão; 
V. aprovar o Plano Integrado de Capacitação de recursos humanos para a 
área da assistência social; 
VI. normatizar as ações e regularizar a prestação de serviços, programas, 
projetos e benefícios de natureza pública e privada no campo da assistência 
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social, de acordo com as diretrizes propostas pelas Conferências de 
Assistência Social e pela Política Nacional de Assistência Social, inclusive 
com a definição de critério de qualidade de atendimento e de partilha de 
recursos, e demais normativas da área; 
VII. estabelecer as diretrizes, apreciar e aprovar os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, a serem subsidiados com recursos 
do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, e definir os critérios de 
partilha para o repasse de recursos; 
VIII. estabelecer as diretrizes, apreciar e aprovar o Plano de Aplicação do 
Fundo Municipal de Assistência Social, bem como a fiscalização por meio do 
acompanhamento da execução orçamentária e financeira anual dos seus 
recursos; 
IX. apreciar e aprovar a proposta orçamentária de assistência social para 
compor o orçamento municipal; 
X. normatizar as inscrições de entidades e organizações de assistência social 
no CMAS, a partir das normatizações do CNAS e legislações afins; 
XI. propor ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS o 
cancelamento de registro de entidades beneficentes e organizações de 
assistência social que incorrerem em descumprimento dos princípios 
previstos no art. 4º da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e em 
irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos 
poderes públicos; 
XII. zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; 
XIII. propor os critérios para a celebração de contratos, convênios ou outros 
instrumentos jurídicos entre os gestores e entre os órgãos governamentais e 
sociedade civil na área de assistência social; 
XIV. fiscalizar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e 
o desempenho dos programas, projetos, serviços e benefícios 
socioassistenciais aprovados; 
XV. requisitar do órgão gestor, diagnóstico de cobertura de atendimento 
assim como de qualidade dos serviços prestados para o estabelecimento de 
prioridades para este Conselho; 
XVI. publicar em Diário Oficial e em periódicos de circulação no território a 
súmula das resoluções, bem como os demonstrativos das contas aprovadas 
do FMAS; 
XVII. regulamentar as normas estabelecidas pelo CNAS, de acordo com o 
art. 22, da Lei Federal n 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e Lei Federal nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009; 
XVIII. fiscalizar e avaliar os serviços, programas e projetos e benefícios de 
assistência social prestados pelos órgãos governamentais e não 
governamentais do município, especialmente no que tange às condições de 
acesso da população usuária, indicando as medidas pertinentes à correção 
de exclusões constatadas; 
XIX. propor modificações nas estruturas do sistema municipal que visem a 
promoção, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários da assistência 
social; 
XX. estimular e incentivar a atualização permanente dos servidores das 
instituições governamentais e não governamentais envolvidas na prestação 
de serviços socioassistenciais; 
XXI. convocar e coordenar a cada 4 (quatro) anos, ou, extraordinariamente, 
a cada 2 (dois) anos por maioria absoluta de seus membros, a Conferência 
Municipal de Assistência Social, estabelecendo suas normas de 
funcionamento em regimento próprio; 
XXII. articular com os Conselhos Nacional e Estadual e outros conselhos, 
bem como com organizações governamentais e não governamentais, 
nacionais e estrangeiras, inclusive propondo intercâmbio, convênio ou outro 
instrumento aplicável, visando a superação de problemas sociais do 
Município; 
XXIII. aprovar o sistema de monitoramento e avaliação; e 
XXIV. rever o seu regimento interno. (LONDRINA, 2019, n.p.).                              
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O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS possui também uma 

fundamental importância na materialização da Política de Assistência Social. Ele 

participa de fato na gestão da Política de Assistência Social. O conselho, portanto, 

tem o papel de atuar na definição das prioridades das políticas públicas da assistência 

social, acompanhando, avaliando e fiscalizando os serviços prestados à população 

usuária pelas entidades não governamentais e órgãos públicos. Muitas são as 

atribuições e competências do Conselho Municipal de Assistência Social, mas 

procuramos mencionar aqui os apenas os itens VI, VII, VIII e IX do artigo 14 da Lei 

Municipal nº 12.952, de 19 de novembro de 2019, que versa sobre a normatização de 

ações e regularização de prestação de serviços, programas, projetos e benefícios no 

campo da assistência social; e também a aprovação de propostas orçamentárias bem 

como a definição de critérios de partilha para o repasse de recursos e a sua 

fiscalização. 

Outro aspecto refere-se à composição do Conselho, que deve ser paritária, com 

50% de representantes governamentais, do poder público municipal, e os demais 50% 

de membros da Sociedade Civil, dentre usuários, entidades e organizações não 

governamentais, sendo estes eleitos nas Conferências Municipais de Assistência 

Social, e ficando a cargo do Ministério Público a fiscalização do processo de escolha 

desses representantes. 

Ainda em conformidade com a Lei Municipal nº 10.211/2007, em seu Artigo 7º, 

o CMAS será composto por 28 (vinte e oito) membros e seus respectivos suplentes, 

que terão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual 

período. 

No Regimento Interno do CMAS de Londrina, aprovado através da Resolução 

nº 51/2016, em seu artigo 2º, incisos I e II, fica estabelecido que:  

                                   

I - Os representantes do Poder Executivo no Conselho Municipal de 
Assistência Social, em número de 14 (quatorze), serão indicados pelo 
Prefeito Municipal, dentre os titulares e servidores das Secretarias e demais 
órgãos municipais, mediante ofício enviado ao CMAS, preferencialmente e 
prioritariamente aqueles que participaram da Conferência Municipal de 
Assistência Social.  
II - Os 14 (quatorze) representantes da sociedade civil e respectivos 
suplentes serão eleitos por ocasião da Conferência Municipal de Assistência 
Social, dentre os delegados participantes: a) 04 (quatro) representantes dos 
serviços socioassistenciais não governamentais de proteção social básica; b) 
02 (dois) representantes dos serviços socioassistenciais não governamentais 
de proteção social especial; c) 05 (cinco) representantes de usuários da 
assistência social; d) 02 (dois) representantes das organizações profissionais 
afetas à área; e) 01 (um) representante das organizações e/ou movimentos 
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da sociedade civil organizada. (LONDRINA, 2016, n.p.).  

                                        

A composição atual da gestão 2021–2023 dos Representantes do Poder 

Público Municipal conta com: 07 (sete) membros da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Saúde, 01 (um) 

membro da Secretaria Municipal do Idoso, 01 (um) membro da Secretaria de 

Educação, 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, 01 

(um) membro da Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda, 01 (um) 

membro da Secretaria Municipal de Cultura/COHAB (Companhia de Habitação de 

Londrina) e 01 (um) membro da Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e 

Tecnologia. 

Os Representantes da Sociedade Civil são: 04 (quatro) Servidores da Proteção 

Social Básica (Guarda Mirim, Epesmel, Marista e CEPAS); 02 (dois) representantes 

dos Serviços de Proteção Social Especial (Nuselon e SOS); 01 (um) representante 

das Organizações e/ou Movimentos da Sociedade Civil Organizada Sem Fins 

Lucrativos e Sem Prévia Definição específica (Caritas); 01 (um) representante das 

Organizações Profissionais Afetas à Área (CRESS-PR); 01 representante dos 

Trabalhadores da Política Municipal de Assistência Social; 05 (cinco) representantes 

de Usuários da Política de Assistência Social (CRAS Leste/  Centro POP / CRAS Norte 

A / CRAS Norte B e CRAS Rural). 

A participação da sociedade civil (trabalhadores, usuários e organizações de 

Assistência Social) em instâncias como os conselhos gestores de políticas públicas 

significa um avanço em termos de conquistas de participação democrática. Com a 

descentralização e a organização dos conselhos, há o fortalecimento da participação 

da sociedade civil, pois esta é chamada a participar, opinar e deliberar sobre a política 

de assistência social em favor da sociedade. Como se pode perceber, este é o início 

de uma aproximação da população com o processo decisório das políticas públicas. 

E a população, ao ser protagonista na luta pela defesa e concretização dos direitos 

sociais, acaba materializando a diretriz expressa na Constituição de 88, que é de 

reforçar seu direito de participação na formulação de políticas públicas e no controle 

da ação do Estado. 
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3.4 PRÉ-CONFERÊNCIAS, REDE SOCIOASSISTENCIAL E ANÁLISE DAS 

CONFERÊNCIAS REALIZADAS EM LONDRINA – PARANÁ ENTRE OS ANOS 

DE 2003 E 2021 

 

As pré-conferências se constituem em momentos preliminares à realização da 

Conferência Municipal de Assistência Social. É um espaço democrático de 

participação de todos, tanto gestores quanto usuários dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais bem como trabalhadores, para dialogar e 

discutir o fortalecimento e participar na tomada de decisões sobre a política de 

Assistência Social.  

                             

Pré-conferência é uma reunião onde as pessoas das comunidades participam 
para pensar e falar sobre as necessidades da sua região e o que é preciso 
fazer para que elas sejam atendidas. É também um momento de falar o que 
já foi feito para melhorar ainda mais essas comunidades. Ela acontece antes 
de uma reunião maior que vai fazer essa discussão para o município inteiro, 
que é a Conferência Municipal da Assistência Social (LONDRINA, 2007, n.p.). 

                                    

Nelas, além de discutir o que as conferências representam e aprofundar o tema 

geral a partir dos eixos estabelecidos, também se deve levantar propostas para serem 

debatidas e deliberadas pela plenária da conferência e indicar os delegados que 

poderão nela representar o determinado território/público. Desta forma, a comunidade 

tem o direito de participar livremente para apresentar suas propostas, já que é um 

momento de interlocução entre o poder público e a sociedade civil. Além disso, elas 

possuem a função de zelar pela efetivação do sistema decentralizado e participativo 

da Assistência Social. 

As pré-conferências tiveram início no município de Londrina em 2003 e 

acontecem normalmente nos dois meses que antecedem a Conferência Municipal de 

Assistência Social, sendo realizadas em todos os territórios referenciados nos CRAS 

(norte, sul, leste, oeste, centro e rural) e no Centro POP. Também tem como objetivos 

avaliar e acompanhar os encaminhamentos realizados na conferência anterior, 

incentivar a população usuária a escolher os delegados e indicar as demandas locais, 

que podem se transformar em propostas que serão encaminhadas e votadas na 

Conferência Municipal que acontece a cada dois anos. 

Nesse espaço de mobilização, a comunidade participa como representante da 

sociedade civil nos seguintes segmentos: a) entidades de assistência social; b) 
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entidades representantes dos trabalhadores da Política de Assistência Social e 

profissionais da área; c) usuários e organizações de usuários, sendo estes delegados 

com direito a voz e voto. 

A comunidade pode contar ainda com uma importante rede socioassistencial 

de serviços como, por exemplo, CRAS, CREAS, Caapsml, Guarda Mirim e outros. 

Esta rede é um sistema organizacional capaz de reunir indivíduos e instituições, de 

forma democrática e participativa, em torno de objetivos ou realizações comuns. A 

rede constitui-se de ação articulada e integrada entre as diversas organizações que 

atuam nas políticas sociais.  

Neves explica melhor a sua importância: 

                            

A rede manifesta-se como objeto útil e indicador do planejamento, execução, 
acompanhamento e avaliação da ação, entre os parceiros sociais; facilita a 
participação dos excluídos nos processos de desenvolvimento das ações e 
possibilita a utilização do conhecimento necessário às estratégias de atuação 
e solução de impasses. [...] pode então funcionar como um elemento 
mediador, capaz de auxiliar e realizar a “ponte com o outro”, de induzir a 
anulação da incompreensão, com objetivos pautados na destruição de 
resistências às comunicações diversas, facilitando a circulação das 
interações pessoais como um todo, mas, jamais, priorizando-as em 
detrimento das políticas de atendimento institucionais e tendo como objetivo 
o atendimento com qualidade ao usuário dos serviços sociais. (NEVES, 2009, 
p. 163). 

                                       

Assim como na execução de políticas públicas, Londrina também se destaca 

por ser precursora e referência na realização de pré-conferências municipais no Brasil.  

Estas ganharam relevância a partir da V Conferência Municipal, ocorrida no ano de 

2003, que teve o número expressivo de 1200 participantes, conforme se pode 

observar nos dados apresentados no quadro 1.  

Além disso, a V Conferência Municipal de Assistência Social de Londrina 

contou com a presença de 800 participantes nas conferências e com a realização de 

15 pré-conferências. 

Em 2005, ocorreu a VI Conferência. Nela foram realizadas 28 pré-conferências 

envolvendo 1642 participantes, isto é, 13 pré-conferências e 442 participantes a mais 

do que na anterior. Em termos relativos, pode-se dizer que houve um acréscimo de 

86,7% nas pré-conferências e 36,8% respectivamente no número de participantes. 

Contudo, conforme observado por Alves e Almeida: 

 

Apesar de se observar nesta Conferência uma maior participação de usuários 
(1200) da assistência social, um dos desafios indicados foi a necessidade da 
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ampliação da participação destes mesmos usuários, inclusive em condições 
de deliberar juntamente com os demais participantes. (ALVES; ALMEIDA, 
2013, p. 155).  

 

Também, ao contrário dos demais anos, um menor número de participantes 

nas 28 pré-conferências (1642) em relação à conferência (1782) pôde ser notado.  

Já na VII Conferência, realizada em 2007, que marcou significativamente o 

aumento da participação descentralizada nas 51 pré-conferências (3240), registrou-

se uma diminuição de participantes na Conferência (800). Nesse ano, uma alteração 

da legislação municipal (Lei nº 10.211/2007) permitiu a inclusão de usuários na 

composição do CMAS. Com isto, usuários dos serviços socioassistenciais, como 

delegados, puderam votar e ser votados. A alteração na lei, assim como o esforço 

desprendido no que se refere a realizações das pré-conferências, permitiu alcançar 

um resultado bem surpreendente, como se pode observar nos comentários a seguir, 

de Alves e Almeida: 

                            

Como resultado do processo de preparação desta VII Conferência que 
incluiu, inclusive, uma cartilha sobre a Proteção Social (CMAS/SMAS, 2007) 
onde era incentivada a participação nas pré-conferências foram eleitos 51 
delegados de usuários em 51 pré-conferências organizadas pelos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) nos diversos bairros do município 
de Londrina. Realizadas durante os meses de maio e junho de 2007, as 51 
pré-conferências reuniram 3.240 pessoas, dentre elas cerca de 2.640 
usuários, ou seja, alcançando o maior índice de participação na história do 
controle social da política de assistência social em Londrina. (ALVES; 
ALMEIDA, 2013, p. 155-156). 

 

Esses números demonstram que houve um crescimento, em termos relativos, 

de 82,1% nas pré-conferências e 97,3% no número de participantes. 

A VIII Conferência, realizada em 2009, foi precedida de 42 pré-conferências, 

nove (9) a menos que no ano anterior. Nela houve a participação de 1918 pessoas, 

ou seja, 40,8% a menos se comparada à pré-conferência anterior.  Ela contou também 

com a participação de 1382 usuários e 531 participantes nas conferências. 

Em todos os campos da conferência de 2011, houve um aumento em torno de 

20% em relação ao da conferência anterior (2009), exceto no número de pré-

conferências, cujo aumento foi na ordem de 10%. Em 2013, os dados não foram 

disponibilizados para pesquisa13. 

Ao se observar o quadro 1, percebe-se nitidamente uma diminuição gradativa 

 
13 Motivo – devido a mudança de prédio do CMAS, os arquivos não puderam ser localizados.  
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nas pré-conferências a partir do ano 2011. Em 2015, a XI Conferência contou com a 

participação de 1436 pessoas (559 usuários e 877 entidades e trabalhadores) nas 25 

pré-conferências existentes. Deste montante, 441 pessoas participaram da 

conferência. Se comparada à de 2011, ou seja, a IX Conferência, em termos relativos, 

podemos afirmar que houve uma diminuição em quase todos os campos, exceto na 

participação de entidades e trabalhadores, cujo aumento foi na ordem de 37,46%. As 

outras permaneceram com (-32,46%), (-45,65%), (-37,10%) e (-66,01%) 

respectivamente. 

A XII Conferência, ocorrida em 2017, contou com a presença de 1139 

participantes (662 usuários e 477 entidades e trabalhadores) nas 26 pré-conferências 

existentes. Deste total, 596 pessoas participaram da conferência. Comparada à de 

2015 podemos afirmar que, enquanto o número de participantes na conferência e o 

número de pré-conferências aumentou (35,15% e 4%), o número de participantes nas 

pré-conferências diminuiu 20,68%. 

 Em 2019, ocorreu a XIII Conferência. Nela foram realizadas 17 pré-

conferências envolvendo 635 participantes14 (413 usuários e 222 entidades e 

trabalhadores) e 570 pessoas participaram da conferência. Ao compararmos com a 

edição de 2017, percebe-se uma redução em todos os campos em termos absolutos 

e relativos na ordem de 6 e 4,36%; 9 e 34,61%; 504 e 44,24%; 249 e 37,61%; e 255 

e 53,45%.  

A Conferência de 2021, devido à pandemia de Covid-19, foi realizada de forma 

híbrida, isto é, online e presencial15. Ao contabilizar os dados da XIV edição, pode se 

perceber que o número de participantes aumentou de 570 para 1905, número 

comparado somente com a da VI edição (1782). Portanto, houve um acréscimo de 

participantes em termos absolutos e relativos na ordem de 1335 e 234,21%. Apesar 

disso, essa foi a conferência em que se contou com a menor participação de pré-

conferências entre todas as edições (10). Já o número de participantes nas pré-

conferências (1127) que ocorreram de forma híbrida não revela o número de usuários 

e trabalhadores; mas sim, o número de participantes na modalidade online e 

presencial. Com base nisto, podemos afirmar, ao analisar os números, que a transição 

 
14 O número de participantes do território Oeste B não foi contabilizado pela inexistência de informação. 
15 Por ter sido realizada de forma híbrida, os números que aparecem nas colunas Número de Usuários 
e Entidades e Trabalhadores referem-se somente aos participantes na modalidade online e presencial. 
Portanto, não se sabe ao certo quantos usuários e trabalhadores participaram. 
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para um modelo híbrido contribuiu de forma expressiva para o aumento no número de 

participantes tanto nas pré-conferências, como nas conferências. 

 

Quadro 1 – Demonstrativo da Participação nas Conferências e Pré-conferências 
Municipais de   Assistência Social em Londrina – Paraná (2003-2021) 

ANO 16 CONFERÊNCIAS17 
TOTAL  

DE 
PARTICIPANTES 

NÚMERO  
DE PRÉ-

CONFERÊNCIAS 

PARTICIPANTES 
PRÉ-

CONFERÊNCIAS 

NÚMERO 
DE 

USUÁRIOS 

ENTIDADES  
E 

TRABALHADORES 

2003 V 800 15 1200   

2005 VI 1782 28 1642 1200 160 

2007 VII 800 51 3240 2640 600 

2009 VIII 531 42 1918 1382 533 

2011 IX 653 46 2283 1645 638 

2013 X      

2015 XI 441 25 1436 559 877 

2017 XII 596 26 1139 662 477 

2019 XIII 570 17 635 413 222 

2021 XIV 1905 10 1127 
838 online                 
289 Presencial 

Fonte: CMAS/Londrina. Relatórios das Conferências Municipais de Assistência Social, entre 2003 e 
2021. 
 

 

Os gráficos a seguir representam a análise de dados dispostos no quadro 1. 

 
16 Dados de (2013) não se encontram disponíveis no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Londrina. 
17 V Conferência – Tema: Assistência Social como Política de Inclusão: uma nova agenda para a 
cidadania - LOAS 10 Anos. 
VI Conferência – Tema: SUAS – Plano 10: Estratégias e metas para implementação da Política 
Nacional de Assistência Social. 
VII Conferência – Tema: Compromissos e responsabilidades para assegurar proteção social pelo 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 
VIII Conferência – Tema: Participação e Controle Social no SUAS. 
IX Conferência – Tema: Avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 
com a valorização dos trabalhadores e a qualificação da gestão, dos serviços, programas, projetos e 
benefícios. 
X Conferência – Tema: A Gestão e o Financiamento na efetivação do SUAS. 
XI Conferência – Tema: Consolidar o SUAS de vez rumo a 2026. 
XII Conferência – Tema: Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS. 
XIII Conferência – Tema: Avanços e Desafios diante do propósito da Política Pública de Assistência 
Social. 
XIV Conferência – Tema: Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. 
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     Fonte: base de dados – quadro 1 

 

 

 

 
     Fonte: base de dados – quadro 1 

 

No próximo capítulo analisaremos a realização da 14ª Conferência (2021), que 

teve como excepcionalidade ser realizada em período de pandemia.  
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4 A REALIZAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR NA 

ÓTICA DOS SUJEITOS PARTICIPANTES DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar como foi a realização da 14ª 

Conferência Municipal de Assistência Social de Londrina-PR ocorrida no período da 

pandemia da Covid-19, entre os dias 26 a 29 de julho de 2021, com plenária 

complementar realizada em 05 de agosto deste mesmo ano. O tema estabelecido foi 

Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, 

para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. 

O planejamento para a realização da 14ª Conferência Municipal em Londrina - 

Paraná durou em torno de 10 meses de trabalho e envolveu a participação de mais 

de 1.500 pessoas entre as pré-conferências e Conferência Municipal. Entre os 

envolvidos estavam representantes do CMAS por meio de seus conselheiros 

governamentais e não governamentais, o que garantiu ainda a representação de 

usuários, de trabalhadores e de entidades. Com o apoio da SMAS como órgão gestor 

e da rede de serviços, esses representantes foram os responsáveis por planejar e 

realizar a 14ª Conferência Municipal. Também a Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) contribuiu para a realização do evento, por meio da participação de docente18 

e discente19 do departamento de Serviço Social, através do Projeto de Extensão.20  

O credenciamento para a participação da 14ª Conferência foi realizado 

diariamente, durante o período do planejamento, por meio de Formulário Google 

Forms e foi possível identificar um total de 1905 indivíduos credenciados. Ainda foram 

realizadas 10 pré-conferências, que aconteceram entre os dias 15 e 29 de junho de 

2021, envolvendo os usuários que são atendidos pelos serviços que compõem a rede 

socioassistencial, trabalhadores do SUAS, prestadores de serviços e gestores do 

SUAS em Londrina-PR. As pré-conferências tiveram como objetivo debater a Política 

 
18 Graduada em Serviço Social, Mestre e Doutora em Serviço Social e Políticas Sociais, docente de 
graduação e pós-graduação do departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. 
E-mail: denise.fank@uel.br. 
19 Graduanda em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina e participante do Projeto de 
Pesquisa e Extensão Educação permanente para gestão e controle social das políticas de proteção 
social na Universidade Estadual de Londrina. E-mail: sarah.fonseca@uel.br. 
20 Educação permanente para gestão e controle social das políticas de proteção social - Este projeto 
objetiva atender a demanda de educação permanente dos profissionais que atuam na provisão dos 
serviços socioassistenciais, assim como conselheiros municipais de assistência social, bem como a 
população atendida pelas políticas públicas quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes técnicas 
e éticas necessárias à gestão das políticas sociais. 

 

mailto:denise.fank@uel.br
mailto:sarah.fonseca@uel.br
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de Assistência Social, os avanços e os retrocessos, levantamento de propostas para 

qualificação das ofertas e a indicação de delegados representantes dos seguimentos 

da sociedade civil. As pré-conferências contaram com a presença de 1127 pessoas, 

sendo 838 com interação online e 289 com participação presencial nos 32 polos de 

apoio da rede. Estes encontros resultaram em 236 propostas que foram enviadas para 

deliberação. 

Das 236 propostas resultantes das pré-conferências, sistematizaram-se 139 

em 5 eixos: eixo 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como 

paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das 

desigualdades; eixo 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma 

gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia 

dos direitos socioassistenciais; eixo 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no 

SUAS e a importância da participação dos usuários; eixo 4 – Gestão e acesso às 

seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social; 

eixo 5 – Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências; 

desafios de situações dessa natureza e o que é preciso para que a população esteja 

mais preparada a agir; desafios postos como consequência dessa situação 

vivenciada21.  

No que diz respeito a participação dos delegados por categoria, identificou-se 

145 delegados, sendo 20 representantes de entidades socioassistenciais, 58 

representantes de usuários, 18 natos, 9 eleitos pelos trabalhadores e 40 

representantes do executivo municipal. 

O(A) delegado(a) tinha a função de defender, durante a 14ª Conferência 

Municipal, as ideias e propostas elencadas na pré-conferência, tendo direito de fala e 

de voto nas propostas que seriam deliberadas na Conferência e nos candidatos que 

seriam eleitos para o CMAS.   

Em relação à comissão organizadora, essa se reunia a cada 15 dias, mas 

ampliou a frequência de reuniões com a proximidade da realização do evento. 

Também subcomissões foram estabelecidas para organizar as atividades e dividir as 

tarefas, como: subcomissão de divulgação; de tecnologia e transmissão; de 

produções audiovisuais; de sistematização; de mobilização da rede; e eleitoral, o que 

 
21 Conforme orientação do Conselho Nacional de Assistência Social, Informe CNAS n.1/2021. 
Orientações temáticas e organizativas para as Conferências Municipais de Assistência Social de 2021. 
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facilitou o desenvolvimento do processo. 

SUBCOMISSÕES E DIVISÃO DE TAREFAS 

 
Quadro 2 - Tarefas das Subcomissões 

SUBCOMISSÕES RESPONSABILIDADES - TAREFAS 

Divulgação 

▪ elaborar a identidade visual 
▪ elaborar material de divulgação 
▪ elaborar material digital para mídias sociais 
▪ criar perfis no WhatsApp, Instagram, 

Facebook e Google Meet 
▪ publicar matérias em jornais locais e site da 

prefeitura 

Tecnologia e Transmissão 

▪ divulgar o evento nas mídias sociais 
▪ divulgar o evento em Rádio e TV  
▪ planejar, decidir e estruturar as plataformas 

que seriam utilizadas  
▪ organizar a transmissão  
▪ dar suporte, orientação e apoio a equipe de 

divulgação  
▪ elaborar tutorial para acesso dos 

participantes 

     Produções Audiovisuais 

▪ elaborar os podcasts (intitulados Cidadania 
em Debate) 

▪ elaborar vídeos para divulgação dos 
delegados candidatos a eleição  

Sistematização 

▪ organizar as propostas que resultaram das 
pré-conferências  

▪ distribuir as propostas entre os cinco eixos 
propostos pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social 

▪ juntar propostas semelhantes para serem 
apresentadas no terceiro e quinto dia de 
plenária (definidas propostas prioritárias) 

Mobilização da Rede 

▪ elaborar materiais informativos para 
orientar todos os envolvidos no processo 
conferencial 

▪ elaborar o roteiro das pré-conferências 
apresentando o passo-a-passo para sua 
realização  

▪ elaborar ementa para a Conferência 
Municipal 

▪ elaborar manual de participação da XIV 
CMAS Londrina 

       Eleitoral 

▪ organizar o processo de eleição dos 
representantes para próxima gestão do 
CMAS de Londrina 

▪ homologar as candidaturas, ver 
metodologia de votação e apurar os votos 

Fonte: Primária (2022). 
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Todo o processo de planejamento da 14ª Conferência foi bem desafiador. 

Realizar o evento a partir de limites impostos pela pandemia da Covid-19 exigiu uma 

nova forma de refazer as coisas. Contudo, o resultado foi a construção coletiva de 

espaços ricos em debates, à luz dos direitos socioassistenciais. 

O contexto sanitário que estamos vivendo desde março de 2020, com a 

pandemia da Covid-19, fez com que grandes transformações sociocomportamentais, 

econômicas e sanitárias ocorressem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A 

Covid-19 é uma doença provocada pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-

CoV-2) e é conhecida também como “novo coronavírus”. A doença possui sintomas 

semelhantes aos de uma gripe de grau leve a moderado, podendo evoluir para quadro 

viral de pneumonia grave com o risco de morte, principalmente nos chamados grupos 

de risco: pessoas idosas e/ou que possuem alguma comorbidade vinculada às 

doenças como: obesidade, diabetes, hipertensão e cardiopatias (BRASIL, 2020). Em 

2022, a Covid-19 passou a ser definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como uma doença de abordagem sistêmica, que produz complicações agudas e 

crônicas, além de efeitos diretamente relacionados a saúde mental. 

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto viral da 

Covid-19 como emergência de saúde pública de importância internacional, muitas as 

atividades produtivas foram paralisadas com o intuito de conter a disseminação do 

vírus. Na cidade de Londrina/PR não foi diferente: todas as atividades presenciais 

desenvolvidas pela prefeitura com a população foram suspensas conforme decreto 

municipal 321/2021. 

Considerando o contexto sanitário pandêmico que estamos vivendo atualmente 

com a pandemia, é que a autora deste trabalho escolheu a seguinte problemática: 

como a pandemia da Covid-19 interferiu na dinâmica da organização e realização da 

14ª Conferência Municipal de Assistência Social no município de Londrina-PR? 

Para a realização da pesquisa, foram feitas entrevistas com 3 sujeitos 

participantes da comissão organizadora, sendo: um representante do poder público 

municipal, um representante da sociedade civil e um representante dos usuários da 

política de assistência social. A amostra foi intencional, pautada no critério de 

seletividade, com o intuito de poder obter a impressão dos representantes de cada 

segmento que compõe o CMAS. Os entrevistados são os seguintes:  

O Sujeito 1 (S1) é do sexo masculino, 46 anos, estudante de Relações Públicas 

na UEL (1º ano) e trabalha, há 2 anos, como Educador-par na rede assistencial. É 
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Conselheiro Representante de Usuários da Política de Assistência Social (Centro Pop) 

e está no seu segundo mandato. Participa ativamente também do COMAD - Conselho 

Municipal de Política sobre Álcool e Drogas do município de Londrina. 

O Sujeito 2 (S2) é do sexo feminino, 50 anos, possui formação em Serviço 

Social e trabalha como Assistente Social, há 26 anos, na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. Também participa como Conselheira Representante 

Governamental no CMAS – Londrina, há 2 anos. 

O Sujeito 3 (S3) é do sexo masculino, 47 anos, possui formação em Serviço 

Social e trabalha como Gerente Geral de Projetos Sociais na rede de Proteção Social 

Básica, há 19 anos. Também participa como Representante não Governamental e fez 

parte, por 3 mandatos, do CMAS de Londrina. 

A fim de preservar e garantir o sigilo das informações que foram concedidas 

pelos sujeitos através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão 

utilizados, como já abordado acima, os códigos de (S1), (S2) e (S3), os quais 

correspondem à ordem desta breve apresentação.  

Para tanto, as entrevistas foram norteadas por um formulário, com questões 

abertas “[...] em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender a indagação formulada” (MINAYO, 2009, p. 64-66).  

As entrevistas foram agendadas e realizadas nos meses de dezembro de 2021 

e janeiro de 202222, de forma remota, através da ferramenta Google Meet. E, com o 

consentimento23 dos entrevistados, elas puderam ser gravadas, degravadas e 

analisadas. 

E, para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, foram definidos 02 

eixos de análise. No primeiro eixo, veremos quais as estratégias que foram 

implementadas para a realização da 14ª Conferência, e no segundo apresentaremos 

os desafios, possibilidades e aprendizagens na realização da 14ª Conferência 

Municipal com da comissão organizadora. 

 

4.1 AS ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS PARA A REALIZAÇÃO DA 14ª 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LONDRINA – 

PARANÁ 

 

 
22 Dia da Entrevista: Sujeito 1: 05/12/21 – Sujeito 2: 23/12/21 – Sujeito 3: 14/01/22  
23 Ver autorização em anexo. 
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Para identificar como os sujeitos da pesquisa avaliaram quais estratégias foram 

utilizadas para a organização e realização da conferência, perguntamos sobre o 

processo de trabalho da comissão organizadora. 

Os sujeitos trouxeram um elemento importante para a nossa análise – 

apresentaram o esforço coletivo no processo. Segundo o Sujeito 1: 

 

[...] Os profissionais envolvidos deram o máximo de si ali, pessoas, fins de 
semanas, é, noites, se eu não me engano fizemos algumas reuniões que foi 
[sic] até altas horas da noite. Eu acho que foi muito bem executado, porque 
nós, no início falamos, vamos fazer uma Conferência remota pra mais ou 
menos quinhentas pessoas, é já começou aí com uma grande dificuldade, 
mas o pessoal falou “vamos fazer” e fizemos [...] (S1) 

 

O Sujeito 1 menciona o comprometimento dos profissionais envolvidos na 

execução do processo quando afirma que, mesmo diante das dificuldades, todos 

estavam empenhados em fazer... e fizeram! 

O compromisso em organizar uma conferência é de fato um elemento 

fundamental, uma vez que as pessoas da comissão tomam as iniciativas, pensam e 

planejam o processo. É importante lembrar que todo o trabalho dos conselheiros, 

mesmo para organizar a conferência, não é remunerado. Assim, o empenho 

demonstra o compromisso com a política de Assistência Social. 

O Sujeito 2 apresenta o envolvimento de muitas pessoas apoiando a edição e 

o esforço de todos em prol de um objetivo comum, dando a entender que havia uma 

sintonia entre os envolvidos, conforme descrito abaixo:  

 

[...] no início as reuniões eram, se eu não me engano quinzenais. Aí passaram 
a semanais e nos últimos momentos, elas eram mais de uma vez inclusive 
na semana. Uma comunicação, uma inteiração via as redes, as mídias. Então 
o WhatsApp, no último tempo era diário...de manhã, tarde e noite. Uma 
dedicação mesmo integral das pessoas, para que isso pudesse acontecer. E 
muitos parceiros viu, muitos parceiros trabalhando na edição, no apoio, então 
a gente não tem nem como destacar alguns porque foram significativos 
mesmo, envolvimento de muita gente colaborando pra que a coisa 
acontecesse. (S2) 

 

Podemos identificar que a organização demanda muito trabalho, são várias as 

questões que precisam ser pensadas, tais como reuniões preparatórias das pré-

conferências, divulgação, material de apoio, infraestrutura para as pré-conferências e 

conferências, dentre outros. Imaginemos, então, isso ocorrendo em tempos de 

pandemia, o envolvimento e compromisso que o evento de fato requer. 
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O Sujeito 3 abaixo, retrata a mesma sensação de dificuldade do sujeito 1 e traz 

um elemento novo quando relata o sentimento que os levou a prosseguir. Para ele, 

não realizar a conferência seria um retrocesso e realizá-la seria a promoção da 

democracia. Este sentimento de que seria possível e de união em torno do grupo foi 

o motivo que o grupo teve para iniciar o processo. 

 
[...] aí na Comissão a gente achou que ia ser bem difícil realizar, mas aí 
conversando e discutindo e pensando no momento que a gente tá vivendo 
seria um retrocesso não fazer. Então, acho que a base da resposta é essa, é 
um retrocesso e isso foi impulsionador.  Nós temos que promover a 
democracia no momento que a gente tá vivendo de antidemocracia, momento 
muito complexo. Então a gente sentou e falou “não, vamos pensar e vamos 
executar esse negócio”. E aí começou o processo [...] (S3) 

  

Compreendemos que, de fato, a conferência não ser realizada era uma ideia 

inaceitável. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, o processo 

precisava acontecer. 

O S2 explica, ainda, como foi a dinâmica de trabalho da comissão organizadora 

para a realização da 14ª Conferência:  

 

[...] A realização da Conferência, ela segue uma estrutura. Então tem a 
Comissão Organizadora, geralmente tem subcomissões de trabalho. Então, 
dentro da Comissão Organizadora houve uma divisão de quem cuidaria de 
que aspecto. Então tem o lá a organização das pré-conferências houve uma 
divisão; a divulgação, houve uma outra divisão; a questão da mobilização; 
dos aspectos burocráticos (a contratação, verificar se o pessoal precisava de 
lanche, quais unidades teriam condições); fazer uma orientação pra questão 
do processo de, dos protocolos de higiene, organização dos espaços de 
recebimento do pessoal. Então, a mesma dinâmica que seria de uma 
conferência presencial, ela foi utilizada, mas adaptada pra esse processo, tá! 
Então, a Comissão Organizadora, ela seguiu um rito já estabelecido da 
organização das conferências e ela adaptou pra aquilo que era necessário 
por conta dessa lógica de não aglomeração e também virtual né. Então, a 
dinâmica ela foi semipresencial. Então teve esses dois elementos: de 
momentos presencial e de momentos mais virtual. (S2) 

 

A comissão organizadora trabalhou de forma bem dinâmica durante todo o 

processo, procurando estabelecer subcomissões para organizar as atividades e dividir 

as tarefas como: subcomissão de divulgação, de tecnologia e transmissão; de 

produções audiovisuais; de sistematização, de mobilização da rede e eleitoral, o que 

facilitou o desenvolvimento do processo. 

Perguntamos ainda se, pelo fato de estarmos em uma pandemia, o processo 

se deu da mesma forma que nas outras edições.  

O Sujeito 2 avalia: 
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Foi algo inusitado e desafiador, até porque nós, no momento em que essa 
Conferência foi pensada e já a Comissão Organizadora composta, é... não 
havia experiências de outros processos realizados, que a gente pudesse se 
orientar, se basear, é, a não ser a própria experiência do município numa 
outra lógica que é a lógica que sempre aconteceu, que é a forma presencial, 
né! Então, naquele momento era pensar estratégias de organização, é..., é, 
nessa perspectiva. E a Comissão, ela primou por realizar as pré-conferências 
de forma virtual, mas também de discutir é, estratégias e formas, pra que a 
população e fundamentalmente os usuários da política pudessem participar. 
(S2)  

  

Na fala acima, o Sujeito 2 apresenta uma estratégia fundamentalmente utilizada 

nesta conferência: aprimorar a mobilização e a realização das pré-conferências, mas 

agora de forma remota.  

O S1 avalia também, dentro desse processo de organização, a complexidade 

da comissão organizadora no que diz respeito a elaboração das ações técnicas que 

envolveriam a realização desta conferência: 

  

[...] Porque realmente foi algo super técnico, teve pessoas ali que tiveram que 
buscar por plataformas, nós ficamos mais de seis meses estudando para 
realizar, mais ou menos isso se eu não me engano. Uns seis meses, o 
pessoal estudando, criando instrumentos, fazendo reuniões e testes [...] (S1) 

  

No capítulo 02 apresentamos o processo, a normativa de como se organizam 

as conferências. O Sujeito 2 apresenta, no trecho a seguir, como ocorreu em Londrina 

no ano de 2021: 

 

A Comissão Organizadora né, ela é uma, é uma determinação normativa, que 
ela se constitua [sic] com membros do Conselho e pode ter apoio externo 
também, conforme a Comissão avaliar necessário. E a Comissão 
Organizadora, ela tem que pensar todo o processo de desenvolvimento da 
Conferência, então desde os aspectos burocráticos até o momento da 
realização, os aspectos de como envolver é, o Governo e a sociedade na 
discussão da Política de Assistência Social que é o processo também 
anterior, que são as pré-conferências, e até o momento da Conferência. (S2) 

  

Em tempos considerados “normais”, as normativas facilitam o trabalho dos 

CMAS, indicando fluxos, procedimento, atividades. Entretanto, em tempos de 

pandemia, essa dinâmica não se aplica, pois com a necessidade de isolamento social, 

como garantir a participação? Então coube à comissão organizadora pensar 

estratégias de garantir a participação da população de forma remota, assim como as 

demais atividades na SMAS tiveram que ser repensadas, trazendo os atendimentos 

para a modalidade remota, atendimentos por telefone e reuniões quinzenais 
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realizadas através da ferramenta Google Meet.  

A fala do Sujeito 3 corrobora com a ideia acima e afirma a participação das 

pessoas de forma híbrida, isto é, presencial e remotamente. 

 

[...] você ia até a população, só que de forma digital híbrida. Então essa foi, 
essa foi a diferença: a gente tinha que pensar no presencial, porque tinham 
[sic] algumas pessoas que tinham que acessar pelas unidades, normalmente 
pelas entidades, escolas, pelos equipamentos sociais e também pensar na 
conexão das pessoas [...] (S3) 

 

A estratégia do hibridismo (remoto e presencial em polos) foi fundamental para 

que de fato a participação fosse garantida. Sabemos que grande parte da população 

usuária dos serviços da Assistência Social não possui equipamentos, como telefones 

celulares ou computadores adequados, ou ainda internet que comporte a conexão 

exigida. Assim, os polos foram uma estratégia que de fato proporcionou as 

participações.  

Com o objetivo ainda de entendermos a dinâmica do processo de organização, 

perguntamos quais foram as estratégias utilizadas para realização da 14ª 

Conferência. 

O Sujeito 3 apresenta um elemento importante – o uso da tecnologia como uma 

aliada na realização da conferência no período de pandemia. 

 

[...] as estratégias assim, o que nós pactuamos é que nós tínhamos que 
garantir o acesso de qualquer forma [...] Mas os usuários que não iam até as 
unidades, precisavam de acesso. Então assim, a parte da tecnologia foi o que 
realmente pesou pra nós. Por exemplo, a gente ficou dias buscando formas 
de [...] sistematizar o processo de inscrição, pra gente saber e ser fiel a 
quantidade de pessoas que participaram. (S3) 

 

Em momentos de isolamento social devido à pandemia, a tecnologia 

desempenha um papel importantíssimo para que as pessoas possam se comunicar e 

se apresenta como uma ferramenta fundamental na vida pessoal e profissional. Desta 

forma, o uso de ferramentas de divulgação e comunicação a distância, como 

aplicativos de videoconferência, WhatsApp, Instagram, Facebook se torna 

imprescindível.  

O Sujeito 2 reforça a importância deste uso quando relata a estratégia que 

adotaram para divulgar as pré-conferências e obter a adesão dos participantes, 

conforme se vê a seguir: 
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[...] pra essa participação. Então, foram gravados [...] podcasts, e nós 
conseguimos o apoio de um jornalista que fez a edição. [...] gravando esses 
podcasts que depois foram editados e disponibilizados das mais diversas 
formas em grupos de WhatsApp, em plataformas virtuais de modo socializar, 
é... o significado, o sentido no controle nessa participação. (S2) 

 

Outro aspecto apontado pelo S2, conforme descrito abaixo, é a forma como se 

preocuparam com os usuários que não dispunham de meio virtuais. Para estes, foram 

criados pequenos grupos presenciais em alguns locais, com apoio da rede de 

serviços, denominados “Polos” que estavam localizados em todas as regiões do 

município, que receberam presencialmente os participantes que não tinham acesso 

às tecnologias digitais, o que assegurou em grande medida a sua participação. 

Também nos “Polos” acontecia a transmissão das atividades dos canais do CMAS.  

 

[...] foram organizadas as pré-conferências buscando envolver todas as 
regiões, os territórios de atuação da Política da Assistência Social, na zona 
urbana e rural. [...] foram estruturados pontos de apoio para que aqueles 
usuários que não tinham condição de acessar as plataformas, pudessem se 
deslocar até esses espaços com os profissionais ali para que pudessem 
interagir, e participar e se expressar [...] então esse processo foi bem 
significativo, é bem participativo, é porque muitos usuários fizeram avaliações 
significativas, e bem concretas da realidade que vivem. (S2) 

  

Além disso, conforme S2, houve a criação de um grupo de apoiadores da 

conferência que receberam treinamento e puderam auxiliar nas estratégias de 

mobilização e participação.  

 

[...] a ideia foi, nós criamos um grupo é de trabalhadores apoiadores da 
conferência, das pré-conferências. Então, eles passaram por um processo de 
formação né, onde foi tratado da temática da conferência, é da forma de 
buscar articular os usuários para que pudessem participar, estratégias de 
mobilização e participação é, em relação a estrutura né, como que eles 
poderiam organizar e apoiar durante a realização das pré-conferências. Então 
esses foram alguns dos elementos que foram utilizados [...] (S2). 

  

Trabalhadores preparados para realizar as pré-conferências é uma estratégia 

fundamental para a garantia da participação. Estes se responsabilizam pela 

divulgação local na rede de serviços, acolhida, coordenação das pré-conferências e a 

parte burocrática de eleger as propostas prioritárias, e eleição de 

representantes/delegados para as conferências.  

Procuramos saber, ainda, se houve uma ativa participação dos conselheiros e 

da rede de serviços na organização da conferência.  

Para um bom funcionamento do conselho, é fundamental que haja 
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conhecimento, formação e empenho dos conselheiros. Estes devem conhecer o 

funcionamento dos conselhos, sua função, seus objetivos para poder ampliar este 

espaço de forma democrática e participativa. 

Cada sujeito entrevistado (S1, S2, S3) apresentou a sua versão, conforme pode 

se observar:  

  

O pessoal se envolveu de corpo e alma ali, [...] houve sim a participação do 
Conselho [...] esse esforço de todos aí, mas não, o pessoal buscou, foi além 
do, vou dizer além dos limites [...] (S1) 

 
Então, houve uma ampla participação dos conselheiros todos, governamental 
e da sociedade civil. [...] nós tivemos uma adesão significativa das 
organizações é, da sociedade civil, que são registradas no Conselho da 
Assistência e não só aquelas que desenvolvem parcerias com o município. 
Inclusive outras que não têm parceria e que apenas tem o registro no 
Conselho, aderiram disponibilizaram espaços, então foi um momento bem 
significativo e importante é, dessa interação, daquilo que a gente denomina 
da rede socioassistencial, da Política de Assistência Social. Sim. É 
principalmente pela modalidade virtual, esse distanciamento físico que 
aconteceu, é, a conferência, aqui em Londrina é um processo que sempre 
mobilizou muito as pessoas a participarem [...] (S2) 

 

Os sujeitos S1 e S2 foram unânimes em afirmar que houve uma ampla 

participação dos conselheiros e da rede de serviços. A rede contribuiu disponibilizando 

espaços para os desprovidos de meios tecnológicos, auxiliando no que fosse possível. 

Contudo, apesar do S3 relatar que houve uma participação maior, ele denotou uma 

certa insatisfação e chamou à responsabilidade do Conselho em promover e mobilizar 

a participação dos conselheiros. Afirmou ser este um assunto recorrente no conselho, 

mas ainda sem uma efetiva solução, conforme vemos em seu relato: 

 

[...] a gente vai criando essa cultura de participação. Acho que isso, o 
Conselho tem essa obrigação de promover isso e de mobilizar. [...] a gente 
tem uma dificuldade assim veja há muitos anos, e é uma discussão recorrente 
no Conselho, sempre de como promover a participação dos conselheiros [...], 
mas eles não têm uma participação efetiva né. Mas eu entendo que lá, na 
participação aí da conferência, houve uma adesão um pouco maior, que eu 
acho que fortaleceu. Eu penso que fortaleceu um pouco mais. (S3) 

 

O Envolvimento dos conselheiros é de fundamental importância porque ao 

CMAS compete garantir as condições para o funcionamento dos mecanismos 

participativos. De acordo com o Art. 4º, inciso IX da Lei nº 10.211/2007 do município 

de Londrina, compete ao CMAS convocar e coordenar as conferências.   

Os conselheiros possuem um papel relevante no controle social. Esses são 

eleitos para debater e defender os interesses de suas respectivas representações. 
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Por isto, eles devem conhecer o funcionamento dos conselhos, suas funções e seus 

objetivos. Sua participação deve ser ativa nos assuntos pertinentes ao conselho. 

Perguntados se houve conquistas e avanços, os entrevistados responderam: 

 

Olha, a conferência em si, da realização dela, já é uma conquista. (S1). 
 

Ah sim, é, sem dúvida havia uma preocupação da Comissão Organizadora 
quanto a concretização desse processo, né. (S2). 

 
Acho que historicamente nós nunca tivemos tantas propostas e foi muito legal 
[...] assim eu entendo que foi bem, bem efetivo e que quando a gente abre o 
documento que foi sistematizado e que é público hoje, está no site aí da 
Secretaria de Assistência e do Conselho de Assistência, a gente consegue 
ver isso com muita clareza. (S3). 

 

A partir dos trechos acima retirados das entrevistas é explicitado que os 

Sujeitos S1, S2 e S3 são unânimes em concordar que houve conquistas e avanços. 

O Sujeito 1 se empolga ao afirmar que a realização da conferência por si só já era 

uma conquista. O Sujeito 2 coloca a comissão organizadora como sendo a 

fomentadora destas conquistas. O Sujeito 3 descreve o número de propostas 

recebidas e faz uma analogia delas com as conquistas obtidas. 

Pedimos ainda que os sujeitos apresentassem as conquistas alcançadas. 

Cada sujeito apresentou um tipo de conquista. De acordo com o Sujeito 1, esta 

conquista se encontra na possibilidade de debater problemas com a rede de serviços 

e na busca por melhorias destes problemas. “As conquistas é você poder expressar 

os problemas que nós temos na rede. Ali, colocar na mesa, debater, avaliar e buscar 

suas melhorias, porque não é só chegar e falar é aqui que tá o problema”. (S1). 

Essa é uma das funções da conferência como espaço onde ocorre maior 

mobilização dos atores, a fim de avaliar a política pública e influenciar a agenda 

governamental a partir do levantamento de demandas e indicações de prioridades, 

como vimos no capítulo 2.                

O S2 relata as conquistas e avanços assim: 

 

[...] foram apresentadas e feita uma análise que eu entendo ser aprofundada 
da realidade do chão da política de Assistência Social no município de 
Londrina. E, além disso, também foi identificada e apontada a necessidade 
da existência e retomada do pacto federativo que fica evidente é, a cisão de 
que houve com as interrupções ou não participação ativa do Governo 
Estadual e Governo Federal [...] é interessante também destacar que por 
vários, por várias vias [...] indicou-se a necessidade de aprimoramento e 
aperfeiçoamento do planejamento das ações. [...] Então, eu entendo que essa 
Conferência, ela traz sim avanços significativos, aponta caminhos 
fundamentais que estruturam a base da atuação dessa política seja na lógica 
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do provimento de serviços, a ampliação daquilo que existe, seja no aspecto 
dos benefícios, com demandas que indicavam o aumento não só da 
quantidade, mas dos valores, dos formatos como eles são fornecidos pela 
população, mas também aspectos relacionados a própria gestão do SUAS, 
também indicações quanto a necessidade de aprimoramento da participação, 
da democratização das informações. (S2). 

 

Para S2, fazer uma análise da realidade do “chão da Política de Assistência 

Social” implica em uma conquista, pois puderam entender de forma mais consistente 

a realidade vivida pelos usuários e conhecer mais de perto as suas necessidades com 

o objetivo de atendê-los da melhor forma possível. Um dos avanços foi a identificação 

de existência e a procura da retomada do pacto federativo.  

 

O pacto Federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina 
as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos 
de atuação da União, dos Estados e dos Municípios. Por exemplo, o Pacto 
define como os tributos arrecadados pela União serão distribuídos entre os 
três níveis de governo. (S2). 

 

O Sujeito 2 destaca ainda, como conquista que tiveram, o reconhecimento da 

necessidade de aprimoramento e aperfeiçoamento do planejamento das ações. Além 

disso, o S2 reconhece que a conferência trouxe avanços pelo fato de ela apontar 

caminhos fundamentais que estruturam a base da atuação da Política de Assistência 

Social, como, por exemplo, no provimento de serviços e na ampliação dos programas 

e projetos existentes. 

O S3 reconhece as conquistas desta forma: 

 

[...] olhando as propostas, a sistematização das propostas, eu entendo que 
através da tecnologia a gente conseguiu que mais propostas fossem 
acolhidas. [...] Acho que historicamente nós nunca tivemos tantas propostas 
e foi muito legal [...] mapear as principais necessidades nesse momento para 
garantir, para pensar em propostas de política pública efetiva. Acho que isso 
foi essencial. Isso eu acho que foi um grande avanço, [...] a gente tem que 
usar as ferramentas digitais para que a população tenha esse acesso e que 
possa contribuir e que a gente consiga ver a política sendo executada. (S3). 

 

Para o Sujeito 3, uma das conquistas se encontra no uso da tecnologia. Com 

ela, pôde-se acolher mais propostas. Ter a possibilidade de mapear as principais 

necessidades para garantir propostas de Política Pública efetiva foi considerado por 

S3 um grande avanço. 

 



70 

4.2 DESAFIOS, POSSIBILIDADES E APRENDIZAGENS NA REALIZAÇÃO DA 14ª 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE LONDRINA COM A COMISSÃO 

ORGANIZADORA 

 

Este segundo eixo tem como objetivo entender, sob a ótica dos entrevistados, 

quais os desafios/dificuldades eles enfrentaram, as limitações e possibilidades que 

tiveram. Também procura saber como foi a participação dos usuários neste processo 

e levantar as expectativas e experiências adquiridas pela Comissão Organizadora. 

Como amplo espaço democrático de discussão e articulação de propostas, é 

normal as conferências trazerem consigo desafios/dificuldades. Perguntamos, então, 

aos entrevistados, quais foram os desafios apresentados nesta 14ª edição. 

 O Sujeito 1 coloca assim sua opinião: 

 

[...] as dificuldades mesmo foi [sic] essa questão técnica que mais aplacou aí, 
a questão técnica e a questão do contexto pandêmico que a gente vive no 
momento. [...] uma das maiores dificuldades para criação dessa Conferência 
era a participação dos usuários, que não tinham acesso à internet, e, muitos 
não tinham celulares, acredito que mais de oitenta por cento dos usuários que 
participaram que foi um número bem grande, não tinham acesso aos meios 
de comunicação. [...] e tem gente que mal sabe atender um celular, não tem 
um e-mail, não tem o Facebook, não sabe entrar no Instagram, não sabe nem 
acessar um, é não sabe nem ligar um notebook. Dependendo da pessoa se 
você der um notebook pra ela, ela não vai saber nem ligar [...] infelizmente, 
muitas pessoas não têm esse conhecimento, ainda mais quando se fala no 
nível dos usuários. Nós estamos tentando mudar essa realidade. [...] então 
vamos criar os pontos de apoio que foram os locais presenciais ne, foram 
criados vários pontos, os abrigos mesmo, todos eles participaram com a 
estrutura pra votação, eleição de Delegados [...] (S1). 

 

 Para o Sujeito 1, as dificuldades para a organização da 14ª Conferência 

se concentraram basicamente em três aspectos – no contexto pandêmico, na falta de 

recursos tecnológicos e na falta de habilidade e desconhecimento dos usuários com 

relação à tecnologia. Outro aspecto abordado pelo S1 é a condição dos usuários da 

Assistência Social que, na sua maioria, são desprovidos de recursos e marcados pela 

desigualdade. Estes geralmente não dispõem de meios tecnológicos.  Contudo, como 

demostrado acima, a rede supriu esta demanda ao disponibilizar espaços (polos) aos 

desprovidos desses meios auxiliando no que fosse possível.  

O Sujeito 2 complementa e corrobora a fala do S1 da seguinte forma:  

 

Então, dificuldades sim, houveram [sic]. Desde a questão da uma dificuldade 
significativa é a estrutura disponível de tecnologia. Eu vejo que com toda essa 
situação, as administrações municipais, estaduais e federal, elas não 
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conseguiram trazer uma estrutura tecnológica que pudesse subsidiar com 
maior qualidade tanto o trabalho do Conselho e bem como a ausência de 
condições de apoio pra que a população de modo geral tivesse uma internet 
gratuita, é... pudesse ter plataformas mais acessíveis, né! Então, esse é um 
aspecto significativo que limita [...] se nós tivéssemos uma internet gratuita 
ou tivéssemos dado condições das pessoas terem equipamentos 
tecnológicos que pudessem acessar, a gente sabe que essa participação 
seria muito maior. (S2). 

 
Outro elemento de que é caracterizado como dificuldade é como mobilizar 
pessoas em tempo de pandemia. [...] estamos vivenciando no país é, uma 
retração da participação, porque a gente sabe que a participação ela tem que 
ser estimulada. E o Estado é um dos elementos que integram a sociedade 
que deve estimular essa participação. [...] nesse processo pandêmico coube 
muito mais a rede socioassistencial buscar mobilizar as pessoas, os usuários 
fundamentalmente pra participar. Embora o Conselho tenha feito algumas 
iniciativas de divulgação, colocado, feito release pra imprensa, chamando a 
atenção, divulgando as formas, buscou democratizar o acesso por várias 
plataformas. Mas eu vejo que ainda isso é incipiente [...]. (S2). 

 

Na perspectiva do S2, o poder público deveria ter assumido o uso da estrutura 

tecnológica como ferramenta de apoio ao conselho e mobilização dos usuários. Na 

sua ótica, por exemplo, se o poder público tivesse disponibilizado internet gratuita e 

meios para acessá-la, a participação dos usuários teria sido bem maior. Também o 

S2 faz referência ao contexto sanitário quando afirma a dificuldade que se teve em 

mobilizar as pessoas no período de pandemia. 

O Sujeito 2 ainda contribui com um elemento importante quando afirma que a 

participação deve ser estimulada e que o Estado também deveria ser um ator 

coadjuvante neste processo e destaca a efetiva colaboração da rede socioassistencial 

no processo de organização desta 14ª Conferência. 

Para o Sujeito 3 os desafios foram colocados desta maneira: 

 

[...] o maior deles era pensar formas pra que a população conseguisse 
efetivamente participar. Esse era o maior desafio, não tenha dúvidas, porque 
no momento da pandemia tinha um monte de restrição, a gente num dia 
acabava de organizar uma ideia, no outro dia, essa foi a grande dificuldade, 
a gente tinha que mudar tudo, porque saía um decreto que não autorizava 
mais. Quer dizer, você estrutura toda uma ideia e aí depois você tem que 
mudar tudo. (S3). 

 
[...] O município, como eu falei, poderia ter investido um pouco mais para 
promover esse tipo de ação, não tô [sic] falando de Secretarias existentes, 
[...] o município poderia ter ajudado um pouco mais, de repente, nessa parte 
de tecnologia e por aí vai. (S3). 

 
[...] o sujeito, às vezes, não tinha o equipamento pra poder acessar, então a 
gente teve que até pensar nisso também, [...] e aí as vezes também a internet 
não ajudava, caía, [...] tem a transmissão, tinha uma porção de coisas, tinha 
gente que estava assistindo, mas não tinha feito a inscrição. (S3). 
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O Sujeito 3 corrobora com os relatos dos Sujeitos 1 e 2 no que se refere à 

pandemia, a ausência do poder público apoiando o conselho e a falta de infraestrutura 

tecnológica; e acrescenta com essa importante informação: “tinha gente que estava 

assistindo, mas não tinha feito a inscrição” dando a entender, com isto, que existe a 

dificuldade em contabilizar o real número de participantes online. 

Perguntamos aos sujeitos quais as possibilidades e limites que eles 

conseguiram extrair desta conferência. 

Na fala do S1 pode se perceber que a pandemia, mesmo com todos os seus 

entraves e limites, contribuiu de alguma forma para que a conferência pudesse ter 

sido realizada de forma diferente, ou seja, apresentando novas possiblidades de se 

fazer as coisas. “Se não tivesse essa questão de pandemia, com certeza ela não teria 

sido realizada dessa maneira. [...]” (S1). 

O Sujeito 3 concorda quando afirma que se pode diversificar a forma de fazer 

e que deste momento em diante haveria infinitas possibilidades. Para ele, esta 

conferência, realizada com o uso da tecnologia, se tornou um divisor de águas. Como 

ele mesmo disse: “[...] como era feito, nunca mais será feito [...] isto veio para ficar [...] 

a gente pode pensar em muitas estratégias [...]”  

O Sujeito 3 vislumbra ainda uma nova possibilidade quando apresenta a 

necessidade de capacitar as pessoas previamente, para que elas tenham a chance 

de participar de maneira mais efetiva do processo.  

 

[...] possibilidades, não tenha dúvida que são infinitas, pensando que a gente 
pode diversificar a forma de fazer. Como era feito, como eu disse, nunca mais 
será feito [sic] as conferências. Acredito que isso veio pra ficar e eu acho que 
são infinitas as possibilidades. A gente pode pensar em muitas estratégias 
para que o usuário possa acessar e os trabalhadores também. (S3). 

 
[...] nós fizemos a pré-conferência de Larroville, nossa internet, bem no dia 
teve um temporal e lá é bem precária a internet, e aí a gente conectava, caía, 
[...], mas todo mundo participou, a gente ouviu coisas muito legais dos 
trabalhadores e do pessoal, dos usuários, que nunca tinham acessado e nem 
sabiam o que era Política de Assistência Social. [...] quer dizer, só isso já 
valeu a pena! A pessoa fala “nossa”! Tanto que essa pessoa se candidatou 
depois a Conselheira. (S3). 
[...] apesar de se falar tanto de acesso, de tecnologia, e tudo mais, mas as 
pessoas não sabem muito ainda. Então, eu entendo que precisaria de um 
tempo mais para capacitar as pessoas para que pudessem participar 
efetivamente, talvez a gente teria um resultado maior ainda do que nós já 
tivemos. (S3). 

 

Não há como construir políticas públicas sem ouvir as pessoas para as quais 

elas se destinam. A rede está estruturada e organizada nos territórios e possui 
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extrema importância para a efetivação e conquista de direitos. Ao participar das 

reuniões elas contribuem de forma efetiva ao informar as verdadeiras necessidades e 

desejos dos usuários. Do ponto de vista do conselho, visto que este tem a função de 

acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e a execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social prestados pela rede, é importante a 

participação da rede nas reuniões para que o conselho conheça mais de perto estas 

necessidades e garanta a participação popular. Sugerimos a transmissão de reuniões 

online, devido ao fato de a rede dispor de infraestrutura tecnológica. 

O Sujeito 2 acrescenta: 

 

 [...] É, se a gente for ver o processo da conferência em si, a sistematização 
das propostas, elas foram feitas de modo a caracterizar de onde, qual era a 
origem que elas tinham. [...] Então, trazer essa transparência, essa expressão 
da participação, eu acho que é algo significativo e histórico [...] (S2). 

 
Quais são os limites? É quando você olha, quando vem pra orientação do 
Governo Estadual trazendo uma limitação significativa a apresentação das 
demandas para a esfera estadual e federal. É, há uma castração da 
expressão das necessidades no município que é o chão da realidade, aonde 
as coisas acontecem e a forma como limita é que isso se expresse pra outras 
esferas e ter que os Delegados escolherem qual que é a prioritária da 
prioritária proposta pra gente mandar pra outra esfera e aí você faz um recorte 
de realidade, porque ele não é a realidade em si que é expressada para as 
outras esferas né. Então acho que essas são limitações significativas. (S2). 

 
As possibilidades, vejo que é após o processo conferencial é o Conselho se 
dedicar no seu planejamento a olhar para essas decisões, essas deliberações 
tomadas na Conferência e fazer com que elas se executem né. (S2). 

 

Uma das possiblidades percebidas pelo Sujeito 2 é a de poder compreender 

melhor as propostas, visto que elas foram elaboradas com base nas características 

dos territórios onde se originaram; e se empenhar, após o processo conferencial, para 

que elas sejam de fato executadas. O limite, para o S2, se encontra no momento em 

que se deve fazer um recorte da realidade para escolher as propostas que serão 

enviadas à outra esfera de governo. Outra limitação se encontra nas demais esferas 

de governo que, ao não entenderem a real necessidade, limitam estas propostas. 

Perguntamos à comissão organizadora qual foi sua expectativa para a 

realização da 14ª Conferência de Assistência Social.  

O três Sujeitos expressaram suas expectativas assim: 

 

[...] a expectativa é que a Conferência acontecesse. Essa era a expectativa! 
Que ela acontecesse com o maior número de participantes possível [...], mas 
não que ela acontecesse só por acontecer, que ela tivesse, as suas metas 
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alcançadas. Essa era a expectativa: nós temos que criar algo, que faça a 
diferença. E ela fez a diferença! (S1). 
 
[...] havia uma potência da comissão em tentar fazer o melhor possível, 
alcançar da melhor maneira e trazer essa participação. Num balanço que foi 
feito depois, numa reunião da comissão organizadora, o resultado superou a 
expectativa. A participação, a mobilização conseguiu atingir patamares 
maiores do que a própria comissão tinha indicado aí como uma forma, uma 
garantia de mobilização. [...] Então acho que isso era uma meta que a 
Comissão de Organização tinha: dar oportunidade, garantir a expressão de 
diferentes segmentos, sujeitos que integram a Política de Assistência Social 
pra que o debate pudesse acontecer. (S2). 
 
[...] a expectativa inicial era, nós ficamos apreensivos, obviamente, porque 
não sabíamos se realmente conseguiríamos executar isso, porque era um 
emaranhado de ações que precisavam ser organizadas e, então assim, a 
expectativa foi, primeiro momento, “acho que não vai dar”, natural, do ser 
humano isso. [...] A gente pensou assim “ah vamos tentar garantir que 
aconteça”, porque veja só, a gente não tinha orientação inicial, de a nível 
federal, estadual, a gente tinha pouquíssimas informações, eu acho que isso 
é importante e relevante registrar. [...] e saiu além do que a gente pensou, 
devido ao empenho de todos. (S3). 

 

Para o S1, a expectativa está simplesmente em fazer a conferência acontecer, 

se possível, com o maior número de pessoas. O S1 foca na questão quantitativa. Por 

sua vez, o S2 levanta a importância da qualidade no processo. Para ele, a comissão 

deveria fazer da melhor forma possível com o objetivo de trazer essa participação. 

Contudo, ele ressalta os resultados pelo motivo da Comissão Organizadora ter 

superado a meta. O S3 traz um componente emocional quando expressa suas 

dúvidas quanto a conseguir ou não realizar a conferência. Segundo ele, a Comissão 

ficou apreensiva mediante os desafios, mas finaliza afirmando que o resultado 

superou as expectativas. 

A cultura participativa é tão importante que resultou na Constituição de 1988, 

favorecendo, assim, a ampliação de espaços de participação popular, inclusive na 

elaboração da própria Carta Magna. Por isto, perguntamos aos Sujeitos se a 

conferência proporcionou a participação dos usuários. E, se sim, como isso ocorreu. 

 O Sujeito 1 dispõe: 

 

Sim. Sim, [...] e pela força de vontade dos usuários de se deslocarem de seus 
locais de isolamento, até os pontos de acesso e aqueles que deram seu 
tempo ali, pra poder três, quatro horas, depois mais o dia da votação, se 
aplicarem ali a ficarem em frente de um computador, de um celular, e se 
aplicarem a participar das discussões que foram criadas na Conferência. Os 
usuários participaram, todos eles puderam dar suas ideais, que foram para 
análises, votações pra ver qual que eram as melhores; os conselheiros foram 
eleitos, reeleitos, os trabalhadores expuseram suas dificuldades; os gestores 
aplicaram suas demandas e os usuários expressaram as maiores 
dificuldades das Políticas Sociais. (S1) 
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De acordo como o Sujeito 1, os usuários não só participaram como 

demostraram interesse em participar. Eles dispuseram de seu tempo para votar, 

participar das discussões, dar ideias e expor suas dificuldades. Isto tudo foi possível 

graças à existência de pontos de acesso que estavam localizados em todas as regiões 

do município, que receberam presencialmente os participantes que não tinham acesso 

às tecnologias digitais, o que assegurou em grande medida essa participação.  

Para que a rede de serviço desempenhasse esse importante papel, a comissão 

procurou realizar reuniões com o objetivo de orientá-la, conforme relata o Sujeito 2. 

 

[...] Então houve reuniões descentralizadas, territoriais, por região para 
orientar a rede socioassistencial a buscar os usuários para que eles 
pudessem participar [...] mas muitos usuários, mesmo de forma restrita aí por 
conta da segurança sanitária, participaram da pré-conferência pela primeira 
vez, mas eles participaram ativamente. (S2). 

 

O Sujeito 3 procura demonstrar que a participação dos usuários se tornou mais 

democrática e bem mais fácil a partir do momento que tiveram acesso ao sistema 

remoto. 

  

[...] eu acho que todo mundo se mobilizou, a Sociedade Civil também, até 
usuários, nossa foi muito legal, assim o pessoal chamando, mobilizando, 
acho que foi... [...] acho que assim, democratizou bastante, [...] a gente via a 
dificuldade das pessoas de saírem do território e ir até a entidade [...] Só que 
a gente no conectado, proporciona que a pessoa não precise sair, porque há 
o custo querendo ou não que dificulta o acesso, passagem de ônibus, aí tem 
os filhos, tem toda uma logística, tem as a suas, as vezes tem algum tipo de 
limitação, alguma coisa, não sei. São “n” situações. (S3). 

 

Perguntamos também se seria possível aproveitar algo dessa experiência para 

as conferências futuras. Se sim, o que e por que. O Sujeito 1 dispõe: 

 

[...] a criação da conferência remota, ela foi o início de um “novo normal”. 
Agora, com certeza, não vamos demorar mais seis meses pra criar uma 
conferência. Ela vai ser colocada aí num menor tempo, dois meses, três 
meses, não vai ser do dia para a noite, mas acredito que agora nós já temos 
uma base fundamentada, concretizada, e que a gente sabe que dá resultado. 
[...] então, com certeza, essa foi a primeira que marca aí o início de outras, 
que se for o caso vierem a acontecer. Ah! A formação técnica que foi aplicada 
ali, a formação técnica que foi aplicada daria pra se aproveitar muito, vai ser 
muito bem frisado como base para outras né, dela que vão seguir outras. 
(S1). 

O S1 é enfático ao afirmar que as próximas conferência não serão mais como 

as de antes e que serão realizadas em um prazo bem menor. Segundo S1, toda 

estrutura tecnológica, montada para realizar a 14ª Conferência, servirá de base para 
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as próximas conferências. 

Historicamente as Conferências Municipais de Assistência Social são 

realizadas presencialmente, como um grande evento, em vários dias e com grande 

participação presencial de seu público. Com o desafio da pandemia os meios de 

comunicação precisaram ser repensados e se concentraram nos ambientes virtuais.  

Conforme explicita Azevedo (2020), 

 

No limite, quando vivemos no ano de 2020, uma das maiores tragédias desde 
o século XX – que viu acontecer duas grandes guerras, genocídios e doenças 
– com a pandemia causada pelo COVID-19 impondo o isolamento como 
única opção de cuidado e proteção na humanidade, o mundo digital 
irrompe como alternativa para ultrapassar barreiras impostas pelo 
distanciamento social. (AZEVEDO, 2020, p. 373-374 - grifo nosso). 

 

A tecnologia se tornou uma aliada da 14ª Conferência de Assistência Social de 

Londrina, trazendo inovações com o objetivo de garantir a participação dos usuários.  

O uso de ferramentas virtuais como Facebook, Instagram, Google Forms, entre 

outras, cujos perfis foram desenvolvidos pela equipe de Organização da Conferência 

com ajuda de terceiros, proporcionou inúmeros benefícios, como: conectividade, 

maior interatividade, facilidade de mobilidade, redução de tempo, redução de custos, 

facilidade de acesso à informação, agilidade no processo de votação, armazenamento 

e segurança de dados. Os Sujeitos 2 e 3 contribuem com este entendimento quando 

afirmam que:  

 

[...] Essa experiência inédita, ela trouxe inúmeros aprendizados. Um deles, é 
que de fato, a gente não abre mais mão é da, dessa transmissão virtual, 
porque nós tivemos usuários que falaram o seguinte: “se fosse para eu ir 
presencialmente, eu não conseguiria. Então, como eu pude participar da 
minha casa, porque eu tenho lá algumas restrições ou limitações que me 
dificultariam ficar esse tempo todo participando, em casa eu consegui 
participar. “Então acho que assim, essa, essa nova estratégia virtual, ela veio 
pra ficar, mas ela não substitui” [...]. É, acho que traz como aprendizado de 
que é possível viabilizar a participação sempre, precisa ter determinação, 
precisa ter condições para que essa participação seja viabilizada e garantida. 
[...] o planejamento é sempre necessário, imprescindível. Então se não fosse 
esse processo de organização da Comissão ter iniciado a um tempo, antes 
inclusive de ter vindo qualquer orientação do Âmbito Federal e Estadual [...]. 
Ter apoio da Gestão nesse processo também é algo extremamente 
importante, porque por incrível que pareça já houveram [sic] momentos em 
que a Gestão pouco se mobilizou pra isso. (S2). 

 
Eu acho que... uma coisa que é interessante é que nós deixamos para o 
Conselho toda uma estrutura montada. Então, hoje, por exemplo, se o 
Conselho quiser fazer qualquer transmissão, seja lá o que for, um evento 
online pra, sei lá, lançamento e divulgação de uma... não sei, de uma palestra 
que seja, então, hoje o Conselho, ele tem... ah, queremos fazer inscrições, 



77 

queremos fazer... tá [sic] tudo montado, isso foi um legado, acho que isso é 
importante dizer. (S3). 

 

Contudo, o Sujeito 2 deixa claro que a tecnologia por si só não substitui a atual 

forma de se fazer conferências, deixando claro que as próximas serão realizadas de 

forma híbrida. Ainda ressalta, como aprendizado, a necessidade de se ter 

planejamento e determinação, iniciar o processo previamente e ter apoio da gestão 

quando se deseja viabilizar a participação. 

O planejamento é uma ferramenta que possibilita perceber realidade, avaliar os 

rumos e construir um referencial de futuro. Planejar é um processo de decisão 

antecipada que implica em saber: o que fazer, como fazer, quando fazer e quem deve 

fazer.  Ninguém faz nada sozinho. Por isto, um bom planejamento aliado ao apoio de 

uma equipe motivada, unida e que trabalha de forma sinérgica são ingredientes fortes 

para o caminho da vitória. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, nós nos propomos a analisar como foi a realização da 14ª 

Conferência Municipal de Assistência Social do município de Londrina/PR durante a 

pandemia da Covid-19 a partir da ótica dos sujeitos envolvidos na organização da 

Conferência. 

Analisar uma Conferência Municipal em tempos de pandemia é discorrer sobre 

um tema de grande relevância, visto que a pandemia apresentou, como 

consequência, o isolamento social, que provocou uma alteração na rotina das 

atividades presenciais. 

Os Conselhos e Conferências de Políticas Públicas representam espaços 

privilegiados de participação e de criação de novas relações entre o Estado e 

sociedade civil e, principalmente, de construção de diálogos, visando a um 

direcionamento das políticas públicas para o atendimento de demandas de interesse 

coletivo, nas quais os diferentes atores sociais têm a possibilidade de participar do 

processo de decisão política, principalmente no que diz respeito à formulação das 

políticas sociais. 

A partir da realização desta pesquisa, foi possível identificar e analisar alguns 

elementos importantes relacionados ao Conselho, à organização da Conferência e à 

participação popular, presentes no município de Londrina/PR. 

Neste primeiro eixo, a pesquisa nos permitiu conhecer a visão dos sujeitos 

envolvidos na realização da 14ª Conferência de Londrina/PR no que se refere ao 

processo de trabalho, às conquistas e avanços alcançados, à participação dos 

conselheiros e às estratégias utilizadas pelos organizadores, neste momento atípico 

de pandemia, para a realização das pré-conferências e Conferência Municipal de 

Assistência Social. Identificados e devidamente analisados, estes elementos, 

juntamente com os que serão apresentados no segundo eixo, poderão contribuir para 

o fortalecimento do controle social e entendimento do processo de decisão política, 

cujo objetivo é apontar um norte para às decisões de políticas públicas.   

No que se refere ao processo de trabalho da comissão organizadora, a 

pesquisa indica que, embora houvesse entre eles, no início, um sentimento de 

dificuldade e uma incerteza de como a conferência ocorreria, um elemento relevante 

prevaleceu entre eles – o esforço coletivo. Há relatos de que havia uma dedicação 

integral das pessoas para que a conferência acontecesse.  
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O compromisso em organizar uma conferência é de fato um elemento 

fundamental, uma vez que as pessoas da comissão tomam as iniciativas, pensam e 

planejam o processo. É importante lembrar que todo o trabalho dos conselheiros, 

mesmo para organizar a conferência, não é remunerado. Assim, o empenho 

demonstra o compromisso com a política de Assistência Social. 

Um dos respondentes apresenta o envolvimento de muitas pessoas apoiando 

a edição e o esforço de todos em prol de um objetivo comum, dando a entender que 

havia uma sintonia entre os envolvidos. Essa quantidade de pessoas envolvidas na 

edição da conferência indica que a organização demanda muito trabalho, são várias 

as questões que precisam ser pensadas, tais como reuniões preparatórias das pré-

conferências, divulgação, material de apoio, infraestrutura para as pré-conferências e 

conferências, dentre outros. Imaginemos, então, isso ocorrendo em tempos de 

pandemia, o envolvimento e compromisso que de fato o evento requer. 

Esse esforço empregado constata ainda que a conferência não ser realizada 

era uma ideia inaceitável. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, 

o processo precisava acontecer.  

A pesquisa nos permitiu conhecer, ainda, a dinâmica de trabalho da comissão 

organizadora, que trabalhou durante todo o processo, procurando estabelecer 

subcomissões para organizar as atividades e dividir as tarefas, o que facilitou o 

desenvolvimento do processo. 

A divisão de trabalho implica em especialização de tarefas com funções 

específicas com o objetivo de otimizar os processos, o que resulta em eficiência e 

agilidade do sistema. 

Outra importante constatação se deu quando os processos da 14ª edição 

puderam ser comparados com as edições anteriores.  

Em tempos considerados “normais”, podemos perceber que as normativas 

facilitam o trabalho dos CMAS, indicando fluxos, procedimento, atividades. Entretanto, 

em tempos de pandemia, essa dinâmica não se aplica, pois com a necessidade de 

isolamento social, como garantir a participação das pessoas? Então, coube à 

comissão organizadora pensar estratégias de garantir a participação da população de 

forma remota, assim como as demais atividades na SMAS tiveram que ser 

repensadas, trazendo os atendimentos para a modalidade remota, atendimentos por 

telefone, e reuniões quinzenais realizadas através da ferramenta Google Meet.  

Em momentos de isolamento social, devido à pandemia, a tecnologia 
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desempenha um papel importantíssimo para que as pessoas possam se comunicar e 

se apresenta como uma ferramenta fundamental na vida pessoal e profissional. Sendo 

assim, o uso de ferramentas de divulgação e comunicação a distância, como 

aplicativos de videoconferência, WhatsApp, Instagram, Facebook, tornou-se 

imprescindível nesta edição.  

A pesquisa constatou que esses meios de comunicação foram usados como 

estratégia na divulgação das pré-conferências e conferência com o objetivo de atrair 

os participantes. O resultado deste trabalho se mostrou surpreendente! O número total 

de participantes (1905) alcançados para participar da 14ª edição só pôde ser 

comparado ao da VI edição (1782) realizada em 2005, ou seja, há 16 anos. 

Outro aspecto apontado como estratégia para que, de fato, a participação fosse 

garantida foi a presença do sistema híbrido, ou seja, remoto e presencial, presentes 

nas redes socioassistenciais (polos). Sabemos que grande parte da população 

usuária dos serviços da Assistência Social não possui equipamentos, como telefones 

celulares ou computadores adequados, ou ainda internet que comporte a conexão 

exigida. Também muitos não possuem o conhecimento para usá-los. Desta forma, os 

polos foram uma estratégia que de fato proporcionou a participação dos usuários. 

Ainda do ponto de vista estratégico, podemos mencionar a criação de um grupo 

de trabalhadores apoiadores da conferência que receberam treinamento e puderam 

auxiliar nas estratégias de mobilização e participação.  

Trabalhadores preparados para realizar as pré-conferências é uma estratégia 

fundamental para a garantia da participação popular. Estes se responsabilizam pela 

divulgação local na rede de serviços, acolhida, coordenação das pré-conferências e a 

parte burocrática de eleger as propostas prioritárias, e eleição de 

representantes/delegados para as conferências. 

Por último, mas não menos importante, constatou-se, por meio deste estudo, a 

importância do planejamento. O planejamento para realização da 14ª Conferência 

envolveu mais de 1500 pessoas entre as pré-conferências e Conferência Municipal, 

durante um período de 10 meses. A Universidade Estadual de Londrina – UEL 

colaborou com a realização do evento por meio da participação de docente e discente 

do departamento de Serviço Social, através do Projeto de Extensão Educação 

permanente para gestão e Controle Social das políticas de proteção social. A pesquisa 

indica que essa participação contribuiu significativamente com diagnóstico 

estratégico, informações relevantes e aplicação de conhecimentos práticos e teóricos 
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dos envolvidos.  

É fundamental o envolvimento dos conselheiros, pois a conferência é assunto 

do CMAS. Os conselheiros possuem um papel relevante no controle social. Esses são 

eleitos para debater e defender os interesses de suas respectivas representações. 

Por isto, eles devem conhecer o funcionamento dos conselhos, suas funções e 

objetivos. Sua participação deve ser ativa nos assuntos pertinentes ao conselho. 

Apesar dessa consciência, o estudo demostrou que a participação dos 

conselheiros ainda precisa ser melhorada. De acordo com um entrevistado, para que 

isto ocorra é necessário que o conselho promova e mobilize a participação dos 

conselheiros. No que tange ao envolvimento da rede, os relatos corroboram com o 

que já foi demostrado. A rede contribuiu enormemente para a realização da 

conferência. Nesta edição ela cumpriu seu papel. Parafraseando Neves (2009), 

podemos dizer que a rede se manifestou como objeto útil entre os parceiros sociais, 

facilitou a participação dos excluídos nos processos e pôde funcionar como um 

elemento mediador, capaz de auxiliar e realizar a “ponte com o outro”.  

A pesquisa nos permitiu conhecer, ainda, a visão dos entrevistados sobre as 

conquistas e avanços obtidos nesta edição. Um dos entrevistados reconhece que 

houve conquista no número maior de proposta obtidas por causa dos meios 

tecnológicos. Das 236 propostas resultantes das pré-conferências, 139 foram 

sistematizadas em 6 eixos. A indicação e apontamento da necessidade de existência 

e retomada do pacto federativo, bem como a necessidade de aprimoramento e 

aperfeiçoamento do planejamento das ações foram mencionados como avanços.  

A qualidade, ampliação e o formato diferenciado no provimento de serviços 

destinados à população também foram mencionados. Esse novo formato possibilitou 

entender de forma mais consistente a realidade vivida pelos usuários e conhecer mais 

de perto as suas necessidades. 

No segundo eixo procuramos entender, sob a ótica dos entrevistados, os 

desafios que enfrentaram, as limitações e possibilidades que tiveram, a participação 

dos usuários no processo e as expectativas e aprendizagens exauridas deste contexto 

de pandemia da Covid-19.   

Como amplo espaço democrático de discussão e articulação de propostas, é 

normal as conferências trazerem consigo desafios/dificuldades. Os desafios da 14ª 

Conferência podem ser resumidos nos seguintes aspectos: no contexto pandêmico, 

na falta de infraestrutura tecnológica, na inabilidade e desconhecimento por parte de 
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alguns usuários em relação ao uso da tecnologia e ausência do poder público 

apoiando o conselho com o fornecimento dessa infraestrutura, que poderia favorecer 

os usuários da Assistência Social, os quais, na sua maioria, são desprovidos de 

recursos e marcados pela desigualdade.  

O número total de participantes nas pré-conferências, apresentado nesta 

edição, foi de 1127 (mil, cento e vinte e sete). Destes, 838 (oitocentos e trinta e oito) 

foram considerados participantes online e 289 (duzentos e oitenta e nove) presenciais. 

Em relação a estes números, a pesquisa levanta outro aspecto que merece 

consideração: a dificuldade em se contabilizar o real número de participantes. Um dos 

entrevistados coloca assim: “tinha gente que estava assistindo, mas não tinha feito a 

inscrição”. Também entre os participantes online, sem inscrição, era impossível 

identificar as categorias – usuários, trabalhadores e entidades.  

A 14ª Conferência proporcionou aos organizadores conhecer os limites 

existentes e as novas possibilidades. Um dos limites apresentados se encontra no 

momento em que se tem de fazer um recorte da realidade para escolher as propostas 

que serão enviadas à outra esfera de governo. Outra limitação se encontra nas demais 

esferas de governo que, ao não entenderem a real necessidade do território, limitam 

estas propostas. Muitas serão as oportunidades após o uso da tecnologia, afirma um 

sujeito. Capacitar as pessoas previamente para que elas tenham a chance de 

participar de maneira mais efetiva do processo é uma delas. A autora desta pesquisa 

sugere a transmissão de reuniões online, devido ao fato de a rede dispor de 

infraestrutura tecnológica.  

As reflexões decorrentes deste estudo demostraram como se encontrava a 

expectativa dos organizadores em relação à conferência – no princípio, de apreensão 

e, em um segundo momento, de alívio ao saber que tinham conseguido êxito. Um 

deles afirma que a expectativa estava simplesmente em fazer a conferência 

acontecer, se possível, com o maior número de pessoas (percebe-se o foco na 

questão quantitativa). Outro levanta a importância da qualidade no processo. Para ele, 

a comissão deveria fazer da melhor forma possível com o objetivo de trazer essa 

participação. Contudo, ele comemora os excepcionais resultados. Outro ainda traz um 

componente emocional quando expressa suas dúvidas quanto a conseguir ou não 

realizar a conferência. Segundo ele, a comissão ficou apreensiva mediante os 

desafios, mas finaliza afirmando que o resultado superou as expectativas. 

A cultura participativa é tão importante que resultou na Constituição de 1988, 
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favorecendo, assim, a ampliação de espaços de participação popular, inclusive na 

elaboração da própria Carta Magna.  

Este estudo demostrou que a presença desta cultura se fez mais presente 

nesta edição do que em outras. A participação dos usuários se tornou bem mais 

democrática e mais fácil a partir do momento que tiveram acesso ao sistema remoto. 

Historicamente, as Conferências Municipais de Assistência Social são 

realizadas presencialmente, como um grande evento, em vários dias e com grande 

participação presencial de seu público. Com o desafio da pandemia, os meios de 

comunicação precisaram ser repensados e se concentraram nos ambientes virtuais. 

Por isto, é importante ainda compreender a seguinte questão: o que a 14ª 

Conferência deixará de legado às próximas? O estudo nos indicou que ela deixará 

toda uma infraestrutura desenvolvida pela equipe de organização da Conferência. O 

uso de ferramentas virtuais, como WhatsApp, Youtube, Facebook e Instagram, cujos 

perfis foram criados para o CMAS, proporcionou inúmeros benefícios, como: 

conectividade, maior interatividade, facilidade de mobilidade, redução de tempo, 

redução de custos, facilidade de acesso à informação, agilidade no processo de 

votação, armazenamento e segurança de dados. Também todo material audiovisual, 

bem como formulários de coleta de dados feitos no Google Forms, ficará como legado 

para as próximas edições e também para as atividades cotidianas do CMAS, que 

desde então passaram a utilizar estas ferramentas. 

Contudo, sabe-se que a tecnologia por si só não substituirá a atual forma de se 

fazer conferências. Com isto, as próximas serão realizadas de forma híbrida, isto é, 

online e presencial. 

Por fim, a pesquisa ressalta como aprendizado a necessidade de se ter 

planejamento e determinação, iniciar o processo previamente, não deixando para 

última hora e ter apoio da gestão quando se deseja viabilizar a participação. 

Sabe-se que o planejamento é uma ferramenta que possibilita perceber a 

realidade, avaliar os rumos e construir um referencial de futuro. Planejar é um 

processo de decisão antecipada que implica em saber: o que fazer, como fazer, 

quando fazer e quem deve fazer.  Ninguém faz nada sozinho. Por isto, um bom 

planejamento, aliado ao apoio de uma equipe motivada, unida e que trabalha em 

sintonia, são ingredientes fortes para o caminho da vitória.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com a discussão sobre 

Conferências Municipais, somando-se às tantas outras obras já produzidas e às que 
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serão ainda elaboradas. Que este estudo contribua ainda com a Política de 

Assistência Social no munícipio de Londrina, estado do Paraná. 
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ANEXO A – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

 

Figura 1 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais: quadro de níveis 
de proteção social e serviços previstos na PNAS 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para pessoas 

com Deficiência e Idosas 

PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL 

Média 
Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
Indivíduos (PAEFI); 

2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 
3. Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);  

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

5. Serviço de Especialização para Pessoas em Situação de Rua. 

Alta 
Complexidade 

6. Serviço de Acolhimento Institucional; 
7. Serviço de Acolhimento em República; 
8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
9. Serviço de Proteção em situação de calamidades públicas e 

de emergências  

Fonte: Brasil (2014, p. 10) 
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ANEXO B – Principais Mudanças NOB-RH 2006 e 2012 

 

Quadro Comparativo: principais mudanças NOB-RH 2006 e 2012 

 
Principais Normatizações Contidas no Texto da NOB-RH de 200624 

 

 
❖ Orientou e estruturou a gestão, formação, planos de cargos, carreiras 

e salários dos trabalhadores; 
❖ criou as equipes de referência; 
❖ firmou o pacto federativo com a definição das atribuições de cada ente; 
❖ pensada a gestão do trabalho como função estratégica; 
❖ destaque do caráter público; 
❖ descreveu as diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho; 
❖ delimitou os princípios éticos para o trabalho social no SUAS; 
❖ previu a instituição da educação permanente no SUAS. 

 

 
Principais Normatizações Contidas no Texto da NOB-RH de 201225 

 

 
❖ Além do Pacto, que representou um grande avanço, outras melhorias 

surgiram no texto de 2012, conforme se pode ver abaixo: 
 

❖ Concursos públicos; 
❖ supervisão técnica; 
❖ desenhos organizacionais; 
❖ educação permanente; 
❖ avaliação de desempenho; 
❖ maior destaque do caráter público; 
❖ plano de Cargos (PCCS); 
❖ mesa de negociação (Mesa Nacional da Gestão do Trabalho: 

princípios e diretrizes nacionais); 
❖ processos de negociação do trabalho; 
❖ saúde do trabalhador; 
❖ observatório de práticas profissionais; 
❖ sistemas de informação.  

 

 

 
24 Quando criada, a NOB-RH 2006 representou avanços para a Assistência Social em termos de 
valorização e qualificação dos trabalhadores do SUAS. Mas ainda assim, continha certos entraves, 
como, por exemplo, empasses entre os entes federados. 
25 Com a revisão da NOB-SUAS/2005, surge a NOB-RH/2012, inovando de diversas maneiras. Dentre 

essas inovações, é estabelecido o Pacto de Aprimoramento do SUAS, possibilitando mensurar o 
sucesso ou retrocesso do município na efetividade da execução das políticas da Assistência Social. 

 


