
 

 

 

 

 

PEREIRA, Charles Antonio Ramos.  O Conselho Municipal de Assistência Social de Bragança Paulista e 

sua aplicabilidade na política de assistência social. Bragança Paulista, SP: FESB, 2019.  (CD-ROM) 

 

RESUMO 

 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso verificamos a aplicabilidade do controle social na política de 

Assistência Social. Buscamos, de início, entender a trajetória dos movimentos sociais no país além de 

compreender o conceito de controle social. Esta análise teve como objetivo refletir sobre a aplicabilidade 

das conquistas dos movimentos sociais no decorrer dos anos que foram incluídas em forma de legislação 

na Constituição Federal de 1988 onde o nosso principal referencial teórico foi Maria da Gloria Gohn 

graduada em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1970), entre outras 

graduações. Por meio deste novo cenário que se apresentava em nosso país, buscamos entender como foi 

instituído o controle social na sociedade brasileira. Portanto, no primeiro capítulo é apresentado alguns 

movimentos sociais que, ao passar dos anos, obtiveram grande influência no cenário político do Brasil, a 

luta dos movimentos dos trabalhadores em busca da legitimação de direitos, utilizamos como referencial 

teórico Marilda Vilela Iamamoto, graduada em Serviço Social e grande estudiosa dessa área do Serviço 

Social, do qual, de fato, obtiveram grandes conquistas que refletem nos dias de hoje. No segundo capítulo 

em seu primeiro momento procuramos entender o conceito de controle social no qual, a autora Rodriane 

de Oliveira Souza, assistente social e escritora, faz uma menção com a participação da sociedade na 

elaboração e proposta de políticas públicas. Discutido o conceito passamos a analisar a Lei Orgânica da 

Assistência que trouxe a instituição do Conselho Nacional de Assistência Social, órgão deliberativo e 

controlador da política de assistência social em todo território nacional. Na textualização da instituição do 

Conselho Nacional de Assistência Social trouxemos a referência da autora Raquel Raichelis assistente 

social que trabalha a temática do início da atuação do CNAS, com as suas dificuldades e desafios 

enfrentados. Fizemos uma breve contextualização na legislação que instituiu o Conselho Estadual de 

Assistência Social de São Paulo para iniciar o nosso terceiro capitulo do trabalho. No terceiro capítulo 

trouxemos a apresentação da cidade de Bragança Paulista em relação aos seus habitantes e serviços 

ofertados na área da assistência social, feita a apresentação debruçamos sobre a legislação do Conselho 

Municipal de Assistência Social para conhecer e entender a sua trajetória que levaria a sua instituição no 

município. Com o Conselho instituído passamos a analisar as ações do Conselho junto a política de 

assistência social de Bragança Paulista, por meio de documentos oficiais, como atas e resoluções que nos 

proporcionaram a ter uma percepção das efetivações que o CMAS proporcionou junto a política de 

Assistência Social de Bragança Paulista. 


