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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objeto central o exercício do 
controle social na política de assistência social desenvolvido 
pela gestão do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Montes Claros, considerando suas atividades no período de 
setembro de 2012 a dezembro de 2013. Através da análise de 
atas produzidas durante o referido período e de dados 
advindos do Censo SUAS 2013, busca-se analisar se as 
práticas desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social de Montes Claros têm contribuído para o exercício do 
Controle Social, no processo de implementação do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS).   
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ABSTRACT 
 
The present study has as central purpose the exercise of social 
control in social care policy developed by the administration of 
the Municipal Social Care Council of Montes Claros, 
considering their activities from September 2012 to December 
2013. through analysis of minutes produced during the period 
and arising your 2013 SUAS CENSUS, we seek to examine 
whether the practices developed by the Municipal Council of 
Montes Claros Care (SUAS) have contributed to the role of 
exercise and Social Control in the process of implementing the 
Unified Social Care (ITS). 
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1. INTRODUÇÃO 

A problemática central deste estudo refere-se à atuação do espaço do controle social 

democrático circunscrito à política de Assistência Social no município de Montes Claros/MG, 

cuja abordagem ganha especial interesse por estar situada na região do norte de Minas 

Gerais, circunscrita a uma cidade que vivencia em suas relações sociais uma forte presença 

da cultura política do favor, do clientelismo, do apadrinhamento e de outros traços que 

historicamente marcaram a formação sócio-histórica da região (PEREIRA, 2002).  Assim,  o 

objetivo geral deste estudo centra-se em analisar se as práticas desenvolvidas pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Montes Claros têm contribuído para o 

exercício do Controle Social frente à execução dos serviços, programas, projetos e 

benefícios do Sistema Único de Assistência Social.   

É válido destacar que o estudo aqui realizado, ao delimitar como eixo norteador o 

cenário de (re)formulações da Política de Assistência Social, o faz levando em consideração 

o marco da Constituição Federal de 1988. Isto ocorre pois se compreende que o histórico da 

política de assistência social – anteriormente à promulgação desta Constituição – foi 

perpassado por um modelo socioassistencial que se efetivou através de benemerência, 

filantropia e caridade, arraigada de valores morais que reforçavam a subalternidade dos 

sujeitos que eram usuários das ações desenvolvidas por ela, deslegitimando direitos 

historicamente construídos.  

Dessa maneira, a perspectiva adotada neste trabalho é a de assistência social 

enquanto política pública de proteção social, integrante da seguridade social e com caráter 

não contributivo. De acordo Brotto (2012), é importante entender que esta atual 

configuração da assistência social apresenta o desafio de superar a concepção 

conservadora que historicamente perpassou esta política, segundo a qual concebe proteção 

social pública como sinônimo de práticas assistencialistas.  

 

1. O DEBATE SOBRE ESFERA PÚBLICA, CONTROLE SOCIAL,   

PERSPECTIVAS DEMOCRÁTICA E OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Frente ao exposto, para além de analisar o modo como fora constituída – 

historicamente – a sociedade política brasileira e suas relações, bem como as implicações 

desta, compreende-se que seja de fundamental importância desvelar as relações que se 

efetivam na esfera pública, entendendo as delimitações entre espaço público e espaço 



 

privado. Por esfera pública, entende-se, na perspectiva de Raichellis (2000, p. 27-28) que 

“[...] sua constituição é parte integrante do processo de democratização, pela via do 

fortalecimento do Estado e da sociedade civil, expresso fundamentalmente pela inscrição 

dos interesses das maiorias nos processos de decisão política”.  

Tendo como norte de referência as discussões apresentadas por Telles (1990), 

compreende-se que é a esfera pública é um espaço eminentemente político, dotado de 

visibilidade, pela qual há a oportunidade de que o discurso possa ser visto e ouvido pela 

coletividade. Frente a isso, na esfera pública, observa-se que os sujeitos sociais 

intermediam interlocuções pelas quais podem ser vislumbradas tanto a ação, quanto o 

discurso e a deliberação acerca de questões que tangenciam o interesse comum.  

Frente a isso, é no espaço público que a ação e o discurso ganham legitimidade na 

construção de objetivos que contribuem para a sociedade, através da linguagem. Assim 

sendo, é neste espaço que para se efetivar há a necessidade de organização política, 

havendo a visibilidade de ações através da interação entre os sujeitos, em suas 

pluralidades. Importante dizer que a esfera pública, por ser compreendida numa totalidade 

dinâmica e contraditória, é constituída por elementos essenciais.  

Já o Controle Social diz respeito ao acesso a processos que delineiam e informam 

acerca das decisões oriundas da sociedade política, de modo a viabilizar que a sociedade 

civil possa participar - de forma organizada e planejada- das construções que convergem 

para as negociações e arbitragens que perpassam os interesses propostos. Dessa forma, 

ele possibilita que sejam feitas as fiscalizações das decisões de acordo os critérios que 

regem as necessidades pactuadas e colocadas em jogo. Além disso, a representação de 

interesses coletivos envolve os sujeitos políticos e sua constituição, ao apresentar-se no 

contexto de atuação enquanto uma demanda coletiva, tendo em vista que eles exercem o 

papel de representatividade perante estas, em um cenário de mediações.  

Frente a isso, faz-se necessário que haja o surgimento de uma cultura pública que 

parta da premissa de enfrentar o histórico ranço da cultura de apropriação do público pelo 

privado, de modo a construir uma cultura democrática de mediações políticas, que 

reconheça os interesses numa perspectiva de coletividade.  Assim, compreende-se que a 

esfera pública possui uma dimensão política, que se baseia na importância do direito à 

participação de todos na vida pública.  

Tendo em vista que, a esfera pública - por ser constituída de muitas potencialidades e 

por permitir a construção de projetos e o exercício da participação social- possibilita a 

efetivação do controle social, ela faz-se de suma importância para a consolidação da 

sociedade civil, enquanto um instrumento legítimo de organização e espaço para a garantia 

de direitos. Diante disso, importante compreender que o controle social do espaço público 



 

circunscreve a relação entre Estado e Sociedade. Após a Constituição Federal de 1988, o 

controle social ganha destaque, pois passa a definir o controle que a sociedade faz do 

Estado, sobretudo naquilo que diz respeito ao processo de decisão nas políticas públicas. 

Frente a isso, compreende-se que o controle social é o modo pelo qual os cidadãos 

exercem a fiscalização das ações do Estado, e – numa perspectiva sociopolítica – há a 

valorização do envolvimento da sociedade civil no que corresponde à agenda do governo, 

de modo a promover a efetivação da democracia e atribuindo uma dimensão coletiva a 

participação social.  Diante disso, a constituição e formalização dos espaços e das formas 

de participação promovem alterações no modo como o Estado organiza sua administração e 

proposição de políticas públicas, tendo em vista que as diretrizes que passam a vigorar 

baseiam-se em um modelo de gestão, que pauta suas ações na perspectiva de 

descentralização político-administrativa.  

Diante disso, partindo do pressuposto da necessidade de descentralizar a tomada de 

decisões acerca das políticas sociais e como uma maneira de garantir a participação 

popular, enquanto um elemento componente das premissas emanadas da Constituição de 

1988, há o estímulo à implantação, em diversos âmbitos setoriais, de conselhos. Entende-se 

estes, enquanto  “canais de participação que articulam representantes da população e 

membros do poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens 

públicos” (GOHN, 2001, p.7). 

Na direção do que é apresentado, Teixeira (2000, p.33) remete a ideia de que a 

categoria participação busca, dentre outras coisas, o alcance da autonomia e da 

emancipação. Desse modo, é importante que o processo de participação contribua para que 

espaços públicos, pautados na democracia, sejam criados. Neste sentido, para Teixeira 

(1996), os conselhos foram um modo pelo qual se viu a possibilidade de implementar a 

participação com o objetivo de promover mudanças na elaboração das políticas, com o 

intuito de promover sua democratização e a transparência das ações, tornando-se um canal 

de relação entre Estado e sociedade, capaz de permitir a administração de conflitos. 

 Nesse sentido, na discussão acerca dos conselhos, é importante destacar que os 

mesmos possuem a presença de distintos atores sociais e que a presença da correlação de 

forças dentro desse espaço e o jogo de alianças feito podem contribuir para uma 

perspectiva democrática, ou não. Conforme Gohn (2000), os conselhos – ao se instituírem- 

permitem canais de participação que propiciam um novo modo de relação entre Estado e 

sociedade, pois viabiliza que a população possa ter acesso aos espaços de tomadas de 

decisões políticas, que incidem sobre as políticas públicas e suas gestões.  

Nessa direção, Bravo (2002) afirma que os conselhos contribuem para a construção 

de uma cultura política calcada em princípios democráticos, que permitem a consolidação 



 

das políticas públicas, afiançadas na noção de cidadania. Nesta perspectiva, eles possuem 

a concepção de participação social, afiançada na universalização de direitos frente ao papel 

exercido pelo Estado, sendo idealizado enquanto o lugar do fazer político que tenha como 

norte princípios democráticos.  

Os conselhos gestores de políticas públicas configuram-se como uma forma específica 

de participação social. De acordo Gohn (2011, p. 7) são “canais de participação que 

articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas que 

dizem respeito à gestão de bens públicos”. Desse modo, representa uma novidade, a partir 

da promulgação da Constituição Federal de 1988, no tocante a configuração das políticas 

públicas.  

Nesta ótica, os conselhos são abarcados em sua trajetória por diversas questões que 

se relacionam a formas de participação, formas de governo e representatividade, natureza 

da esfera pública, etc. Além disso, o cenário que configura os conselhos é perpassado por 

elementos que o influenciam diretamente, podendo-se destacar: a democracia (nas suas 

diversas e variadas formas) e/ou as condições geopolíticas (tais como a globalização e a 

reestruturação do papel do Estado).  

Ainda na perspectiva de Gohn (2011), ao se analisar as ações dos conselhos, é 

preciso considerar o pressuposto de que o desenvolvimento histórico de inserção dos 

conselhos gestores, como formas de participação, não é algo recente. Neste sentido, faz-se 

importante compreender de que modo os conselhos tem obtido destaque na estrutura das 

políticas públicas, já que ele estabelece um novo marco de relação entre Estado e 

Sociedade, desenvolvendo um importante papel no que se refere ao processo de 

fiscalização das políticas públicas.   

Para Raichelis (2000), os conselhos também não são instituições recentes. O que se 

apresenta como “novo” é o papel que eles passam a exercer no que diz respeito à dimensão 

político-institucional.  Além disso, de acordo a autora, a Constituição estabeleceu 

mecanismos que possibilitaram a participação dos conselhos no processo de gestão das 

políticas sociais.  

De acordo Tatagiba (2002), os conselhos gestores são espaços públicos e paritários, 

com composição plural que devem possuir natureza democrática nos seus aspectos 

deliberativos. Possuem, no seu processo de diálogo, um instrumento que permite a 

resolução de conflitos frente aos interesses que são colocados em cena, baseando-se em 

argumentos que sustentem o poder de decisão. Além disso, são espaços que funcionam 

com o objetivo e competência legal de formular políticas e atuar na sua fiscalização e 

implementação, de modo a estabelecer uma gestão democrática.  



 

Assim, dentre os Conselhos de Política, e tendo em vista o foco deste estudo, estão os 

Conselhos de Assistência Social, seja na esfera nacional, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal. São espaços preceituados na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que 

buscam, em conjunto com as Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Assistência 

Social, a concretização de uma das diretrizes da política,  pautada na participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações, em todos os níveis.  

 De acordo a LOAS, os Conselhos de Assistência Social, em conjunto com os entes 

federativos e as entidades socioassistenciais, compõem o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Na perspectiva de Pinheiro e Cunha (2006), os conselhos de assistência 

social são estruturas permanentes que atuam na gestão da política de assistência social, de 

modo a garantir o caráter democrático-participativo descentralizado do Sistema Único de 

Assistência Social, já que suas atribuições pressupõem que sejam feitos os processos de 

aprovação, acompanhamento, fiscalização e avaliação da política.  

Destarte, as atribuições dos conselhos de assistência social, conforme explicitado na 

LOAS e a Política Nacional de Assistência Social dizem respeito a: deliberação e 

fiscalização da política de Assistência Social e de seu financiamento, de acordo as diretrizes 

aprovadas nas conferências; aprovação dos planos de Assistência Social; apreciação e 

aprovação da proposta orçamentária, com a definição dos critérios de partilha de recursos; 

acompanhamento na execução do fundo de Assistência Social.  

Assim, observa-se que os conselhos de assistência social contribuem para a 

consolidação da esfera pública, pois congregam diversos sujeitos sociais, com projetos 

políticos divergentes e peculiares, que os manifestam em suas decisões políticas e exercem 

– ou devem exercer - “o controle social sobre as ações e decisões governamentais” de 

modo a “apresentar propostas alternativas que contribuam para a consolidação da 

assistência social como politica pública universal de ampliação da cidadania” (RAICHELIS, 

2000, p. 10).  

Desse modo, é necessário reconhecer a importância e legitimidade dos conselhos, 

enquanto órgãos gestores, de modo a conformar o SUAS na direção das intervenções dos 

conselhos de Assistência Social e possibilitar que este espaço se efetive enquanto um 

direcionador da política, para além do aspecto legal que demarca a sua existência e criação, 

permitindo que a assistência social de fato garanta direitos, na direção que é apontada em 

seus instrumentos normativos.  

 

3. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTES CLAROS/MG: 

FRAGILIDADES, LIMITES E POSSIBILIDADES 



 

 

Conforme dito anteriormente, o cenário de estudo que se propõe analisar diz respeito 

ao Conselho Municipal de Assistência Social de Montes Claros/MG.  Este foi criado através 

da Lei 2.479 de 07 de maio de 1997, enquanto uma instância de caráter deliberativo, 

permanente, normativo, fiscalizador e paritário, composto pelo governo e sociedade civil, 

com função de estabelecer, acompanhar, controlar e avaliar a execução da Política 

Municipal de Assistência Social, conforme as disposições da lei que cria o espaço de 

controle social e a Lei Federal nº 8.742/93. Importante dizer, que de acordo regimento 

interno, o CMAS de Montes Claros é a instância máxima de deliberação naquilo que diz 

respeito à avaliação, à aprovação e ao controle da Política no âmbito municipal.  

A partir dos dados advindos da pesquisa de campo3 que norteia o desenrolar deste 

trabalho é que se busca analisar o controle social desenvolvido pelo CMAS/Montes Claros 

frente à política que delibera. Desse modo, entende-se ser de fundamental prevalência 

compreender, com base nas legislações que o regulamentam e os dados obtidos e se existe 

coerência/relação e com aquilo que é expressado na prática, no cotidiano do funcionamento 

desta esfera pública democrática.  

Neste sentido, no período analisado, observa-se que o Conselho Municipal de Montes 

Claros realizou – com regularidade – as reuniões. Verifica-se que houve tanto reuniões 

ordinárias – em maior número – e reuniões extraordinárias – em menor número e advindas 

da necessidade de aprovação de pautas. Assim, foram contabilizadas 19 reuniões, sendo 

que 14 delas relacionam-se com reuniões ordinárias e 5 com extraordinárias. 

 Ao analisar a data da ocorrência das mesmas, verifica-se regularidade, já que na sua 

grande maioria as reuniões ordinárias ocorrem uma vez ao mês. Essa regularidade de 

reuniões possibilita que questões pertinentes a política de Assistência Social estejam em 

constante discussão, propiciando para a sua efetivação de qualidade.   

Neste sentido, buscou-se conhecer as principais pautas em discussão pelo CMAS, 

para que os princípios que norteiam sua constituição/formação pudessem ser analisados, 

tendo como eixo de entendimento que ele deve contribuir, de modo significativo, na 

execução, implementação e efetivação da Assistência Social.  

Assim, observa-se que as questões ligadas a Estrutura do Conselho correspondem a 

15% das pautas. Já as questões ligadas a Entidades Socioassistenciais, aglomeram 21%, 

enquanto as questões relacionadas ao SUAS dizem respeito a 18%. Observa-se que estes 

temas estavam presentes em quase todas as pautas analisadas.  
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No que diz respeito às questões ligadas a estrutura do conselho, observou-se as 

discussões referentes à eleição da mesa diretora, composição das comissões temáticas, 

esclarecimentos inicias sobre a importância de ser conselheiro ( regimento interno, processo 

de inscrição de entidades, o modo como ocorre financiamentos/prestação de contas etc.), a 

composição das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família, apreciação do 

planejamento para o CMAS em 2013, recomposição das comissões, recursos materiais para 

o CMAS e nomeação do secretario executivo da instância de controle social.  

Já em relação às questões relacionadas às entidades socioassistencial verifica-se a 

prevalência (sendo menor apenas que os assuntos gerais) desta pauta nas discussões do 

Conselho Municipal de Montes Claros. Durante quase todas as atas analisadas foi possível 

verificar o debate acerca do processo de inscrição das entidades socioassistenciais, seja a 

apreciação para inscrição/renovação do cadastro, seja para criar resoluções acerca desse 

processo de inscrição/renovação para entidades específicas (como é o caso de associações 

comunitárias rurais), seja acerca da liberação de recursos e isenções para entidade via 

prefeitura e discussão sobre emissão de certificados provisórios e respeito a ordem 

cronológica de requerimento para visitas, dentre outros e emissão de relatórios acerca de 

visitas realizadas as instituições.  

Assim sendo, dando continuidade às discussões e entendendo que as entidades 

socioassistenciais compõem o Sistema Único de Assistência Social, foi possível vislumbrar 

as questões que estiveram presentes nas reuniões do CMAS, englobando as discussões 

pertinentes ao SUAS. No que tange a proteção básica, foram objetos de análise e discussão 

o Termo de Aceite acerca do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – 

ACESSUAS, a ciência do Termo de Aceite do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, a reprogramação do Programa ProJovem, a apresentação da minuta que dispõe 

acerca dos benefícios eventuais no município e a aprovação do plano municipal de 

convivência familiar e comunitária. 

Além disso, no que diz respeito à Proteção Especial, foram assuntos de diálogo o que 

diz respeito à justificativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social acerca da 

baixa execução do Piso Fico de Média Complexidade II e Piso de Média Complexidade IV, 

referentes a 2011, bem como a comprovação do funcionamento do serviço de acolhimento 

para a população de rua e a apresentação do termo de aceite de expansão do serviço de 

abordagem social e a aprovação do plano de reordenamento do serviço de acolhimento 

para a população adulta em situação de rua. Essas questões perpassam de modo 

significativo a efetivação da implementação da política de assistência social em âmbito 

municipal. Todavia, quando se analisa as atribuições do CMAS, estabelecido em lei de 



 

regulamentação própria, verifica-se que o mesmo poderia ir além destas questões que estão 

postas e chegam de maneira canalizada às pautas de discussões.  

Por conseguinte, no que tange a comunicação, o índice representado não se diz tão 

significativo, tendo em vista que representou apenas 3% das atas analisadas, entretanto as 

pautas demonstram-se de suma importância, já que diz respeito a resposta da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social sobre indagações feitas pelo CMAS e acerca de ofício 

enviado ao Ministério Público. Apesar do índice pequeno, verifica-se a importância destas 

pautas, tendo em vista que elas demonstram ações que vislumbram o papel fiscalizatório do 

conselho frente à política de assistência social. 

Já os relatórios de gestão correspondem a 4%, alavancando índice similar a 

comunicação. Esses relatórios são apresentados correntemente ao conselho, para a 

aprovação por parte do mesmo, tendo em vista a exigência para o recebimento de valores 

orçamentários. Nas discussões apresentadas, verificou-se a recorrência de assuntos ligados 

à reprogramação do recurso do cofinanciamento do governo federal, a apresentação do 

demonstrativo sintético da execução financeira no ano de 2012 e a apresentação do 

demonstrativo anual físico financeira da execução da receita e da despesa – ano 2012 co-

financiado pelo Estado.  

Em complemento a isso, observa-se a porcentagem de 12% referente aos relatórios 

dos serviços co-financiados, que envolvem a discussão sobre a apresentação dos relatórios 

dos serviços co-financiados pelo Estado de Minas sendo eles: Serviço de Acolhimento ao 

Migrante; Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de Acolhimento em Família 

Acolhedora; Serviço de Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos e serviço de abordagem social.  

Em relação à apresentação desses relatórios – tanto o de gestão quanto o dos 

serviços co-financiados – verificou-se que o conselho tem papel de suma importância neste 

debate. Nessa direção, no que diz respeito aos relatórios mensais dos Serviços co-

financiados, verificou-se que estes são analisados e apresentados pela Comissão de 

Gerenciamento do Fundo. No que concerne aos relatórios financeiros, verificou-se que os 

assuntos estiveram relacionados à reprogramação dos recursos, bem como a apresentação 

do demonstrativo sintético de execução financeira no ano de 2012 e a apresentação do 

demonstrativo anual físico financeira da execução da receita e da despesa-ano co-

financiado pelo Estado.  

Assim, entende-se que apesar do cumprimento da atribuição de analisar o orçamento, 

verifica-se que o CMAS tem tido uma posição apática em relação ao processo que se torna 

elementar a efetivação do SUAS, dado a necessidade de financiamento para que a rede 

socioassistencial de fato se efetive na direção que é necessária. Através da leitura das atas, 



 

compreende-se que a aprovação dos relatórios financeiros tem sido efetuadas, sem 

discussões e se planejamento, que sejam pertinentes ao controle social exercido.  

. Essa ausência de planejamento acerca da dimensão financeira da política de 

assistência social representa a noção de que a gestão da política não tem sido feita de 

modo compartilhando, construído em bases democráticas e em um diálogo constante de 

formulação e reformulação das suas ações. É importante compreender que o CMAS tem um 

papel de suma importância para contribuir a garantia de direitos e ausentando-se do debate 

o mesmo não cumpre com as responsabilidades que foram colocadas ao mesmo, fruto de 

discussões coletivas.  

Por fim, compreendendo que os índices supracitados correspondem à aglomeração de 

pautas, utilizados pela pesquisadora para mensurar as principais intervenções no que diz 

respeito ao papel que o Conselho Municipal de Montes Claros tem exercido no controle 

social, nesta cidade norte-mineira, verificou-se o percentual de 22% relacionados aos 

assuntos gerais.  Esses assuntos gerais estavam relacionados a avisos genéricos sobre 

questões que envolviam diversos debates, desde realização de eventos a participação dos 

conselheiros em atividades externas ao CMAS e sua função.  Optou-se por aglutiná-los para 

demonstrar o espaço que estes assuntos tem ocupado nas pautas, estando presente em 

todas as atas analisadas. Entretanto, compreende-se que estes possuem apenas função 

informativa, não acarretando prejuízos ao papel que o conselho deve executar.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ter como norte de discussão que a efetivação do Controle Social na 

Política de Assistência Social representa uma conquista histórica dos movimentos sociais e, 

dado a isso, é elementar a efetivação dos direitos sociais dos sujeitos que vivenciam em seu 

cotidiano situações que remetem a mazela social e a ausência de comprometimento do 

Estado com as políticas sociais. Assim, torna-se indispensável que as práticas sociais sejam 

repensadas com buscas a compreender o papel desta esfera pública, propiciando que a 

mesma seja um espaço elementar na busca pela valorização da cidadania, elucidada 

naquilo que diz respeito aos objetivos propostos nos elementos normativos que direcionam 

as suas práticas, sendo, portanto, um espaço que vivencia limites e possibilidades, mas que 

os constrói e reconstrói no cotidiano do diálogo e da democracia da participação política, na 

busca de indicadores que representem a efetividade das práticas sociais ora construídas.  



 

Frente ao que este estudo se propôs a discutir, chega-se a difícil missão de elencar as 

considerações finais acerca do objeto aqui investigado. Compreende-se que o leque de 

questões da política de assistência por si só abarca e trazem diferentes vertentes que 

tencionam e harmonizam ainda mais o debate, tendo em vista o seu processo contraditório 

de formação e constituição enquanto política pública, de direito do cidadão e dever do 

Estado.  

Todavia, frente ao contexto de desmoronamento do papel do Estado em prover 

direitos aos sujeitos, esta pesquisa vem somar para demonstrar as carências de reflexão e a 

necessidade de repensar as práticas dos sujeitos que foram aqui instrumento de análise, 

pois se compreende que os conselhos de assistência social são demarcados por uma série 

de possibilidades que contribuem para evidenciá-lo enquanto um espaço pautado no 

protagonismo das ações, já que o mesmo possui um caráter deliberativo, aglomerado de 

representação de interesses de modo paritário, através do compartilhamento da gestão 

entre o Estado e a sociedade civil. Entretanto, embora se compreenda a importância dos 

conselhos, frente ao processo de garantia de direitos, entende-se, a partir desta pesquisa, a 

necessidade de repensar as práticas na direção daquilo pelo qual ele se propõe a executar. 

Cabe aqui ressaltar que os conselhos de assistência social, ao se constituírem 

enquanto espaço de gestão da política, configuram-se como uma esfera privilegiada, 

sobretudo no processo de propiciar elementos ao seu real funcionamento.  Assim sendo, 

este estudo, ao se propor analisar a gestão do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Montes Claros/MG esteve emoldurado em questões que permitiram entender a sua 

dinâmica de funcionamento, sintetizadas na observação de que a gestão pesquisada ainda 

carece de aspectos que não permitem a efetivação do controle social assistência social, 

para além de um mero formalismo e cumprimento de protocolos de funções.  

A gestão analisada (frente ao período estudado) ainda esbarra nos limites de exercer 

o controle social de acordo o preconizado pela Lei Orgânica da Assistência Social e a 

Política Nacional de Assistência Social, tendo em vista que tem exercido um processo de 

cumprimento de protocolo, não indo além nos aspectos essenciais para consolidar a 

assistência social enquanto direito do cidadão e dever do Estado.  

Percebe-se que a estrutura do conselho tem servido apenas como suporte necessário 

a aprovação de entidades e prestação de contas dos recursos orçamentários destinados a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para que ela possa executar os serviços, 

programas, projetos e benefícios pertinentes a política de assistência social municipal. 

Durante a pesquisa verificou-se que o CMAS de Montes Claros possui fragilidades no 

aspecto de propiciar a dimensão política deste espaço de controle social. Parte-se do ponto 



 

de vista que esta relação permite o fortalecimento da cultura democrática e do controle 

social, de extrema importância e necessidade.  

Frente ao exposto, compreende-se que, durante a gestão analisada, o Conselho 

Municipal de Montes Claros esteve permeado por questões que carecem de análises e que 

colocam em xeque o modo pelo qual este espaço de controle social tem desenvolvido seu 

papel, no tocante a gestão da política de assistência social em Montes Claros/MG. Entende-

se que o cenário que permite a efetivação da política tem se construído a partir de avanços. 

Todavia, é importante analisar que a construção da garantia de direitos exige constantes 

afirmações e reafirmações dos cenários que possibilitam a sua efetivação, tendo em vista 

que a conjuntura tem sido atravessada por uma perspectiva de refração dos direitos sociais 

dos sujeitos.  

Desse modo, frente ao exposto, considera-se que o Conselho Municipal de Montes 

Claros tem efetivado um tímido controle social da política de assistência social no município. 

Conforme verificado na análise do material coletado, percebe-se que os conselheiros tem 

sido mero instrumento de aprovação de pautas, não construindo diálogos que possibilitem a 

afirmação da política de assistência social nas diretrizes que são pautadas e na 

necessidade de constante formulação e reformulação da sua gestão. Por ser um 

instrumento de gestão, analisa-se que o CMAS tem deixado lacunas no controle social, 

pertinente ao período analisado, não atuando conforme as legislações que o regulamentam, 

nem com as deliberações/diretrizes construídas nas conferências municipais de Assistência 

Social.  
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