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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Município/UF
Porto Alegre
Nome do Conselho (utilizar mesma nomenclatura do
CADSUAS)
CEAS/RS
E-mail para contato

Nome fantasia para a ação desenvolvida
Data de início das atividades
Periodicidade das atividades
Tempo em que essa iniciativa/ação está em execução
Porte

rs.ceas2@gmail.com
Ciclo de Debates com os Conselhos
Municipais de Assistência Social do
Rio Grande do Sul “Descentralizar
para efetivar o Controle Social no
SUAS”
06/08/2014
Bienal
Desde o ano de 2014
-

DADOS DA NARRATIVA
a) Qual é a situação antes da implementação da ação?
(máximo de 2.400 caracteres)
A iniciativa da construção do Ciclo de Debates com os Conselhos Municipais de Assistência
social, no Estado do Rio Grande do Sul, surgiu devido às demandas e necessidades de uma
integração, fortalecimento e descentralização do Controle Social , frente à Política Estadual
de Assistência Social.
O insistente pedido dos Municípios Gaúchos, (via e-mails, Conferências) para que o
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/RS estivesse mais próximo e atuante na
parceria com o Controle Social Local, estimulou que a iniciativa fosse tomada.
Claramente, toda a alteração e formatação de um Marco Regulatório da Política Pública de
Assistência Social, implicando em conhecimento, caracterização e readequações sobre o
planejamento e operacionalização dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, trouxe aos municípios, em especial ao
Controle Social uma grande responsabilidade para acompanhar e avaliar o desempenho e
funcionamento das Políticas Municipais de Assistência Social.
Sendo o Estado do Rio Grande do Sul, formado por 497 municípios, na maioria (80%) de
pequeno porte (com menos de 20 mil habitantes), o desafio foi pensar em uma atividade que
conseguisse, também contemplar a participação da maioria possível de representantes, e a
partir da construção de Temáticas que fossem comuns a todos.
b) Qual foi à intervenção adotada?
Apresentação:
O Conselho Estadual de Assistência Social CEAS/RS, através da Comissão de
Acompanhamento aos Conselhos Municipais, elaborou a proposta de edição do Ciclo de
Debates com os Conselhos Municipais de Assistência Social do Estado do Rio Grande do
Sul.
Objetivos
Objetivo Geral:
Capacitar e qualificar os Conselheiros Municipais de Assistência Social, para o efetivo
exercício do Controle Social, da Política Pública de Assistência Social, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Objetivos Específicos:
• Realizar a cada dois anos, o Ciclos de Debates, nas 09 regiões funcionais do Estado;
• Instrumentalizar os Conselhos Municipais de Assistência Social para que cumpram suas
funções como instâncias deliberativas do SUAS;
• Orientar os Conselheiros Municipais de Assistência Social quanto ao seu papel, no
cumprimento das ações de fiscalização junto à rede socioassistencial e ao Gestor da Política

de Assistência Social, visando ao aprimoramento do SUAS;
• Fortalecer a relação do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul –
CEAS/RS e os Conselhos Municipais de Assistência Social.
Metodologia:
Eixos norteadores para o Ciclo de Debates 2014:
• Explanação e debate da Resolução 14/2014 do CNAS;
• Explanação e debate sobre a estrutura e funcionamento dos Conselhos de Assistência
Social.
Eixos norteadores para o Ciclo de Debates 2016:
• Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias;
• Controle Social do Bolsa Família.
Recursos:
Humanos:
• Execução: Conselheiros e Secretária Executiva do CEAS
• Participantes: Conselheiros Municipais de Assistência Social e demais trabalhadores dos
Conselhos Municipais
Materiais/Financeiros:
• Pastas, Canetas, Folhas, Crachás;
• Banners e Faixa de Mesa;
• Hospedagem (Diária);
• Deslocamento
• Local de realização do Ciclo e materiais para apresentação (Som, Multimidia, PC,
Microfone...) Materiais/Financeiros:
• Pastas, Canetas, Folhas, Crachás;
• Banners e Faixa de Mesa;
• Hospedagem (Diária);
• Deslocamento
• Local de realização do Ciclo e materiais para apresentação (Som, Multimidia, PC,
Microfone...) .
c) Qual a contribuição da ação de controle social para a assistência social na localidade?
(máximo de 3.000 caracteres)

A Realização das edições do Ciclo de Debates, para a orientação dos Conselhos Municipais
de Assistência Social sobre Temáticas Específicas, apontadas pelos próprios Conselhos
Municipais, a partir da realidade de cada Território, se constituíram em importantes canais

de participação, partilha, construção e fortalecimento do SUAS no Estado.
A produção de informações e dados, sobre a realidade das demandas sociais locais, as
estruturas e funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social, bem como as
dos órgãos gestores, revelado pela participação dos municípios gaúchos, remete ao desafio e
grande necessidade de tornar permanente e continua, a realização desses “eventos” como
compromisso para o fortalecimento do SUAS/RS.
Também considerando que a construção participativa e coletiva, incide na possibilidade de
maiores e melhores resultados, traduzidos na qualidade da Proteção Social ofertada e
efetivada, bem como no maior acesso aos Direitos Socioassistenciais, torna-se
imprescindível que a realização dos Ciclos de Debates ocorra de forma descentralizada,
organizada nas regiões de referência (funcionais) do Estado, mas sempre articuladas com
os critérios de demandas de maiores Vulnerabilidades Sociais Regionais e pela viabilidade
de logística operacional.
Consideramos que essa iniciativa se destaca como uma importante estratégia e ferramenta
do Controle Social, pois expressa todo o potencial que tem um Conselho Estadual para
fazer chegar junto aos Municípios o devido Conhecimento, que se traduz como uma
verdadeira resposta e revolução para a transformação que tanto se pauta na efetivação e
garantia dos princípios e diretrizes da Assistência Social Brasileira.

a) Histórico: Faça uma breve descrição da
situação/desafio anterior à intervenção,
enfatizando a oportunidade percebida e os
desafios encontrados. Aponte os fatores que
impulsionaram o desenvolvimento da
atividade.

b) Intervenção adotada: Sugere-se uma narrativa que
aponte os investimentos necessários para o desenvolvimento
da atividade, as pessoas e os recursos financeiros envolvidos,
materiais empregados, etc. É relevante indicar a data de
início da atividade; as atividades já desenvolvidas, as
perspectivas de continuidade, etc. É também interessante
apontar as dificuldades encontradas para a ação e como
foram enfrentadas pelo Conselho.

c) Ação de controle social: Inicie com uma retomada descritiva e genérica da
ação (resumo contendo identificação do conselho, nome fantasia da ação e breve
descrição sobre o que foi feito apontando a principal questão enfrentada). Além
disso, indique porque a ação merece destaque (aponte alguns resultados ou
consequências, e aponte lições aprendidas com a ação).

