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1ª Conferência Estadual Sobre Transparência e Controle Social de Mato Grosso do Sul 

1ª CONSOCIAL/MS 

29 e 30 de março de 2012 



Resultados das Conferências Municipais e Regionais da Consocial/MS 

 

Todas as diretrizes/propostas elaboradas durante as conferências 

realizadas em cada um dos municípios/regiões do Estado de Mato Grosso do Sul estão 

contempladas neste Caderno de Propostas. 

Cada diretriz/proposta está identificada por um código único, gerado pelo 

sistema informatizado da Consocial Nacional.  

Para identificar as diretrizes/propostas e suas origens, deve-se entender as 

siglas que formam esse código único, as quais funcionam da seguinte maneira: as duas 

primeiras letras representam o Estado de origem; a terceira letra identifica se a 

conferencia é Regional - R, Municipal - M; os quatro próximos dígitos representam o 

número designado para cada conferência, seguido de dois dígitos correspondentes à 

numeração da proposta/diretriz; e por último a identificação do eixo-temático.  

Por exemplo, o código MS.R.0335.10.3 significa que a proposta foi 

originada da conferencia: (MS.) do Mato Grosso do Sul;  (R.0335) da Regional de 

Campo Grande;  (10.3) sendo a décima proposta, a qual pertence ao eixo III.  

A seguir encontram-se os quadros, contendo a quantidade de propostas 

priorizadas nas etapas municipais e regionais da Consocial/MS, bem como o texto 

integral dessas propostas. 

Quantidade de propostas/diretrizes priorizadas nas 
etapas municipais/regionais da Consocial/MS 

Código da 
Conferência 

Quant. 
Propostas 

Conferência 

MS.M.0069 19 Municipal de Costa Rica 

MS.M.0217 20 Municipal de Naviraí 

MS.M.0245 20 Municipal de Itaquiraí 

MS.M.0745 20 Municipal de Aquidauana 

MS.R.0172 20 Regional de Corumbá 

MS.R.0293 20 
Regional de São Gabriel 
D'Oeste 

MS.R.0335 20 Regional de Campo Grande 

MS.R.0526 20 Regional de Mundo Novo 

MS.R.0662 20 Regional de Dourados 

MS.R.0725 20 Regional de Nova Andradina 

MS.R.0858 16 Regional de Bonito 

MS.R.0894 20 Regional de Três Lagoas 

MS.R.0895 20 Regional de Ponta Porã 

Total 255 
 

Fonte: Relatórios enviados para o site: www.consocial.cgu.gov.br  
 

Quantidade de propostas priorizadas por eixo temático 

Eixo Temático Qtde % 

1 - Promoção da transparência pública e 
acesso à informação e dados públicos 

67 26% 

2 - Mecanismos de controle social, 
engajamento e capacitação da sociedade 
para o controle da gestão pública 

59 23% 

3 - A atuação dos conselhos de políticas 
públicas como instâncias de controle 

61 24% 

4 - Diretrizes para a prevenção e o 
combate à corrupção 

68 27% 

Total 255   

Fonte: Relatórios enviados para o site: www.consocial.cgu.gov.br  
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Regionais da Consocial/MS 

 

 


