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1. RESUMO 

Este trabalho analisa o direito à assistência social a partir da concepção de 

participação social. Para tanto, aborda o modo como o direito foi protegido no texto 

de 1988 e como o controle social têm orientado a construção de políticas públicas 

para sua efetivação, a partir da atuação de conselhos de direitos e pela realização 

das conferências de direitos. A Constituição de 1988 introduziu significativos 

avanços na área social. Tal foi o caso do direito à assistência social, que passou a 

integrar a Seguridade Social, junto às políticas de saúde e de previdência social. 

2. INTRODUÇÃO 

O conceito de assistência social é comumente associado ao termo assistencialismo 

e à ideia de populações menos favorecidas, razão pela qual a compreensão do 

processo histórico que culminou na criação do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social), seja tão limitada. A partir da CF/88, inaugura-se no Brasil o Estado 

Democrático de Direito, e a assistência social passa a ser política pública, dever do 

Estado e direito do cidadão. Institui-se uma nova lógica democrática pautada não 

apenas na democracia representativa e direta, mas também na participação direta 

dos cidadãos nos processos de construção e fiscalização das políticas. É nesse 

cenário que os Conselhos de Assistência Social se inserem, pois podem trazer ao 

Estado a manifestação da vontade e do poder da população. Eles fortalecem-se e 

expandem-se após a vigência da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), lei 

8.742/93 e da implantação do SUAS, pela resolução CNAS 145/2004, consolidando-

se com a lei .  

3. OBJETIVOS 

Compreender e acompanhar o SUAS no município de modo a proporcionar aos 

acadêmicos e à comunidade, consciência e discernimento sobre os direitos 

socioassistenciais, sobre sua construção democrática e sobre a importância do 

controle social exercido pelos conselhos de direitos. Contribuir para a participação 

ativa nas conferências de direitos, para propiciar a implantação de políticas públicas 

que atendam às demandas da sociedade. Integrar o curso e a comunidade 

contribuindo para a formação de juristas reflexivos e para a cidadania.  

4. METODOLOGIA  

O método utilizado é analítico e também histórico dialético na compreensão de 

conceitos historicamente construídos, apontados pela doutrina e também analisados 

tendo por referência o trabalho de campo realizado pelo grupo. O grupo analisa a 



bibliografia indicada e também acompanha o funcionamento do SUAS e a efetiva 

participação da sociedade nos mecanismos de controle social de assistência social 

existentes no município de Catanduva e região. Simultaneamente, faz uma análise 

da legislação aplicável, relacionando direito positivo e o modo concreto de 

implantação do SUAS no município.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da pesquisa considera o novo paradigma estabelecido pela 

CF/88. Analisa os elementos dele decorrentes e, em especial a legislação 

infraconstitucional citada. Nesse sentido, volta-se aos conceitos de conselhos e 

conferências de direitos e compreende o modo como se dão em Catanduva, SP.  

 5.1. O FUNCIONAMENTO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP. 

O Conselho Municipal de Assistência Social foi instituído neste município pela lei 

municipal nº 3.155/95, alterado pela lei 3.691/00 e reestruturado pela lei 4.931/10, é 

vinculado à secretaria de assistência social, responsável pela coordenação da 

política municipal. Os conselhos funcionam nos três níveis da federação, nos termos 

do § 2º do art. 6º da lei 8.742/93. Após a implantação da resolução 145/2004 e da lei 

12.435/11, os mecanismos de efetivação dos direitos socioassistenciais do SUAS no 

município são os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Temos três CRAS em 

nosso município (Imperial, Juca Pedro e Bom Pastor) que são voltados para o 

atendimento às famílias, nas áreas de maior vulnerabilidade, visando fortalecer os 

vínculos familiares e comunitários. O CREAS é voltado para a proteção 

especializada, que ocorre quando o indivíduo está desprotegido de sua família e em 

situação de risco pessoal e social. Ademais, a Assistência Social também é prestada 

pelas entidades de assistência social, que devem estar certificadas no Conselho 

Municipal, para, assim, conseguirem subsídios e benefícios do poder público. 

 5.2. CONSELHOS E CONFERÊNCIAS: EFETIVAÇÃO DO CONTROLE 

SOCIAL. 

A CF/88 estabeleceu no artigo 204 que a sociedade deve participar tanto na 

execução dos programas, quanto na participação, na formulação e no controle de 

ações em todos os níveis. Os Conselhos partem da ideia de cidadania, neles o 

poder local estabelece um diálogo mais próximo com a população na perspectiva da 

construção coletiva. Segundo o artigo 18, inciso VI, da LOAS, as conferências são 

instâncias deliberativas e têm o papel de avaliar a  Política de Assistência Social, 



propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS e verificar os avanços ocorridos 

em um espaço de tempo determinado, são de suma importância para a 

concretização da participação popular, garantindo os direitos das populações 

vulneráveis. Primeiro acontecem as conferências municipais e qualquer cidadão 

pode delas participar. A sua dinâmica consiste em palestras, exposição de dados, 

aprovação do regimento interno, divisão em grupos de trabalhos para discutir os 

eixos orientadores e apresentação de propostas. Feito isto, ocorre a plenária, 

momento em que são aprovadas as propostas a serem enviadas às Conferências 

Regionais ou Estadual. Ao final, os presentes elegem delegados que representam o 

município na Conferência Regional ou Estadual. Posteriormente realiza-se a 

Conferência Estadual e Nacional. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O grupo de pesquisa participou ativamente das reuniões dos conselhos de 

assistência social e dos direitos da criança e do adolescente do município, bem 

como das Conferências de Direitos do Idoso, da Criança e do Adolescente e de 

Assistência Social em 2015. Ademais, uma das integrantes do grupo foi eleita 

delegada para representar o município na Conferência Regional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. O projeto contribui, também, para o fortalecimento dos 

mecanismos de controle social e propicia aos pesquisadores experiência prática 

junto à rede de atendimento. Ressalta-se a aquisição de conhecimento por parte dos 

alunos em relação à assistência social, seu funcionamento e a legislação aplicável. 
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