
Congresso Municipal Envelhecimento Ativo 

 

 

Controle Social: buscando assegurar direitos 

 

 
Gioia M. A. Tumbiolo Tosi 

Setembro 2020 

saopaulo@osbrasil.org.br osb-saopaulo.org.br 



Controle Social: buscando assegurar direitos 
 

 O papel do controle social 

 O Observatório Social do Brasil – São Paulo 

 Como surgiu a pesquisa a respeito de NCI 

 Etapas já desenvolvidas 

 Resultados obtidos  

 Próximos passos  

saopaulo@osbrasil.org.br osb-saopaulo.org.br 



O papel do controle social 
  

Controle social pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão 
pública, na fiscalização, monitoramento e controle das ações da Administração 
Pública. 

- Mecanismo de prevenção da corrupção; 

- Fortalecimento da cidadania; 

- Complemento indispensável aos controles institucionais, em função do tamanho 
continental do brasileiro e da descentralização dos níveis da federação; 

- A mobilização da sociedade e sua formação básica no funcionamento das 
instituições é fundamental ao exercício do controle social.   
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O que é um Observatório Social? 
 

 Organização mantida pela  sociedade civil e totalmente apartidária, que 
tem por objetivo monitorar a aplicação de recursos públicos e incentivar o 
controle social. 

  

 Rede de mais de 150 unidades municipais, coordenadas pelo Observatório 
Social do Brasil. 

 

 Projetos em andamento em São Paulo.  
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Como surgiu a pesquisa sobre os NCIs 
 

Primeira iniciativa do OSB-SP – Realização de Seminário, em parceria 
com Jornal da Terceira Idade, “Controle de Gastos Públicos com a 

Terceira Idade”, em abril de 2017.  

- Participação de aproximadamente 70 pessoas. 

- Importância do fortalecimento do Conselho;  

- Necessidade de formação constante a respeito das questões que 
envolvem financiamento das políticas públicas do segmento. 
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Como surgiu a pesquisa sobre os NCIs 
 

Escolha da Política Pública NCI – Assistência na proteção básica. 
Serviço que demonstra oportunidade de inclusão e socialização, 
com maior potencial de prevenção e, provavelmente, custo mais 

baixo para a municipalidade. 

 - Problema inicial – (trazido por ex-presidente do  GCMI): 
Desigualdade na  distribuição dos equipamentos pelos distritos: 
Aproximadamente 90 NCI  distribuídos em 48 dos distritos no 
município de São Paulo. 
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Como surgiu a pesquisa sobre os NCIs 
 

 -Olhar dos beneficiários da política pública – fomentar a 
política pública,  buscando estender a cobertura dos NCI a todos os 
distritos do município. 

 

 - Olhar do Observatório – Nesta distribuição, com esta 
configuração, pode-se  dizer que o recurso público está bem 
aplicado? Poderia ser otimizado ? 

 

Elaboração conjunta de projeto e busca de voluntários 
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Etapas já desenvolvidas 

Em 2018 
 

1. Pesquisas a respeito da distribuição dos Núcleos em atividade; 

2. Levantamento da população idosa em condições de vulnerabilidade em 
cada distrito; 

3. Questionamento à Prefeitura das razões da desigualdade; 

4. Apresentação do projeto aos principais atores na política pública; 
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Etapas já desenvolvidas 

Em 2019 

1. Realização de debate com gerentes e dirigentes dos Núcleos, a fim de 
obter informações a respeito de seu funcionamento e dos principais 
problemas enfrentados; 

2. Apresentação, na Câmara Municipal,  das informações  obtidas; 

3. Questionamento, via Lei de Acesso à Informação, a respeito de 
eventuais cortes e renegociações nos termos de colaboração, conforme 
Decreto 58636-2019, tendo obtido resposta negativa; 

4. Análise do Plano de Metas;  
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Etapas já desenvolvidas 

Em 2019 

5. Parceria com professor da FGV com proposta de  levantamento de dados 
a respeito de alguns núcleos, com  trabalho de conclusão da disciplina; 

 

6. Questionamento à Controladoria Geral do Município a  respeito da 
não obtenção das informações pelos  estudantes, mesmo tendo acionado 
a Lei de Acesso à  informação; 

 

7. Reunião com SMADS e Controladoria para entendimento preliminar. 
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Planejamento para 2020 
 

 Estudo da equipe de voluntários a respeito dos documentos 
localizados nos processos e elaboração de roteiro de pesquisa; 

 

 Reunião com SMADS para compreensão do fluxo de trabalho; 

 

 Elaboração de projeto de pesquisa (com autorização da SMADS), 
para aplicação de questionário em integrantes de NCIs, 
profissionais de Serviço Social, beneficiários dos NCIs;  
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Planejamento para 2020 
 

 Levantamento de informações a respeito de prestação de contas e 
realização dos serviço em, pelo menos 50% dos NCI, abrangendo todas 
as instituições envolvidas. 

  Levantamento de custos e finalidades dos demais equipamentos 
específicos para a população idosa (Centro-Dia e ILPI), e também dos 
CCInter, visando comparar com o custo do NCI; 

 Apresentação de relatório ao GCMI, às Secretarias municipais 
envolvidas,  à CGM e demais atores interessados, para complemento 
de informações; 

 Divulgação dos resultados obtidos no projeto à sociedade.  
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Dúvidas? 
 

 

 

tumbiologioia@gmail.com 
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