
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: Maria Célia Santos Nunes
Tipo de conferência: Conferência Regional
Data de realização: 28/02/2012
Local: AEMS
Nome: Conferência Regional do Bolsão
UF: Mato Grosso do Sul
Municípios: Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Três
Lagoas
Número de participantes
- Sociedade civil: 35
- Poder público: 32
- Conselho de políticas públicas: 31
- Convidados: 9
- Observadores: 5

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Implantar terminais com equipamentos de informática com acesso a rede informações, afixados em pontos
estratégicos, para facilitar a população conhecimento do portal da transparência. Divulgar com clareza a
linguagem dos dados informados no portal da transparência, para que as informações possam ser
facilmente interpretadas por qualquer pessoa da sociedade. Criar campanhas de conscientização com
linguagem mais próxima da população, onde a participação das pessoas não represente uma punição e
sim uma forma de elevar a estima e patriotismo. Facilitar com implantação os Portais da Transparência
Pública Municipal o acesso as informação da Gestão Pública.

2 Capacitar os membros dos mecanismos de controle social em seus segmentos proporcionando maior
conhecimento sobre suas responsabilidades enquanto órgão fiscalizador, para que sejam interlocutores
entre sociedade e governo. Capacitar os funcionários que trabalham com os dados de gestão pública e
facilitar a coleta de informações na administração pública e posterior disponibilização para a sociedade.

3 Garantir aos conselheiros cursos de formação e qualificação continuada em: Administração Pública,
Orçamento Público, Prestação de Contas, Contabilidade Governamental e Legislação Pública, sendo os
cursos promovidos pelas três esferas de governo.

4 Criar e implantar o observatório social nos municípios.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 Divulgar por meios de comunicação visual o Portal da Transparência
Pública. Elaborar e distribuir cartilhas informativas, para que a sociedade
tenha conhecimento do Portal da Transparência e a forma como possa ser
acessada para melhor acompanhamento desta gestão. Capacitar os
funcionários que trabalham com os dados de gestão pública e facilitar a
coleta de informações na ministração pública e posterior disponibilização
para a sociedade. Implantar Palestras na rede de ensino para a divulgação
da disponibilização de acesso ao portal da transparência. Ministrar
palestras com funcionários capacitados para a população que não tenha
acesso aos meios tecnológicos para apresentar e divulgar informações da
transparência pública
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6 1 Criar uma Lei de Punição ao gestor que não passar informações à
Sociedade dos gastos públicos ou dificultar as informações solicitadas.

7 2 Implantar um tema transversal de educação fiscal e cidadania que trabalhe
as  a partir do no currículo escolar. Introduzir no Ensino Médio, como tema
transversal, a tematica controle social. Incluir uma disciplina na grade 
curricular do ensino fundamental e médio, voltada para a ?Cidadania e
Controle Social?; bem como a qualificação do profissional para execução
da mesma (Temas Transversais).

8 3 Inserir no regimento interno dos Conselhos de Políticas Públicas o artigo
que veda a presença de familiares, consanguíneos ou por afinidade, até o
3º grau, de agentes políticos ou ocupantes de cargos comissionados e
seus parentes nos assentos reservados à sociedade civil em Conselhos de
Políticas Públicas, na esfera municipal, estadual e federal.

9 1 Implantar nos estados e municípios um 0800 sobre a Transparência
Pública onde terá pessoas capacitadas para divulgar os dados de forma
clara e objetiva.

10 2 Fortalecer as associações de bairros através de capacitações direcionadas
a sociedade civil, para que promovam seus fóruns de debate e decisão a
fim de formalizarem solicitações ao governo.

11 3 Maior transparência nas atividades desenvolvidas pelos conselhos, através
de divulgação nos meios de comunicação (TV, Rádio, Jornal e Internet),
bem como criação do jornal informativo dos Conselhos de Políticas
Públicas - CPP.

12 1 Implantar controladorias para verificação da veracidade dos dados
divulgados no Portal da Transparência. Oferecer meios de acessos
específicos ao Portal da Transparência para a melhor idade. Criar o dia
Transparência Pública para paralisação e mobilização da sociedade.

13 4 Promover ações educativas para estimular a conscientização sobre o que
é a corrupção, controle social, transparência publica para famílias de
programas e projetos sociais.

14 3 Fazer valer o cumprimento das leis de criação dos Conselhos de Políticas
Públicas, no que tange os suportes técnicos e administrativos necessários,
garantindo condições para pleno e regular funcionamento.

15 1 Padronizar o acesso às informações sobre a transparência pública.
16 2 Cria incentivos fiscais e mecanismos (propagandas, conferencias, fóruns)

para sensibilizar a participação da sociedade civil no controle social.
17 4 Que as leis que existentes sejam cumpridas.
18 3 Realizar Fórum com participação dos Conselhos de Políticas Públicas com

duas audiências anuais, sendo uma em cada semestre.
19 2 Criar uma ONG com a finalidade de estudar as leis que envolvem as

aplicações de recursos públicos e suas origens, acompanhar e divulgar
seu uso nas três esferas de governo ( e se for o caso, p´romover
denúncias aos órgãos competentes ). Essa ONG será formada por
pessoas de varios segmentos da sociedade e terá equipe técnica para
orientá-la

20 3 Garantir liberação dos recursos dos fundos municipal, estadual e da união,
para o custeio das ações dos Conselhos de Políticas Públicas, a serem
administrados pelos conselhos.

3. Delegados eleitos
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Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Ana Lucia Trindade Poder Público 8 17855373187 ana-trindade2011@
hotmail.com

67-9224-3564

Augusto Vieira Gonçalves Sociedade Civil 35 23002605816 ohbrasil@ohbrasil.or
g.br

067-3565-650
4

Benedito Leite de Queiroz Poder Público 8 20192711172 naoe.facilsereu@hot
mail.com

67-3565-5893

Bruno Henrique Freitas de
Paula

Poder Público 6 01019042150 brunohenriquetl2011
@hotmail.com

9220-6975

Celso dos Santos
Nascimento

Sociedade Civil 35 98056719172 celso_news@hotmai
l.com

9611-7067

Dilna Aparecida Rufino de
Queiroz

Sociedade Civil 35 44623305104 dilna.queiroz@hotm
ail.com

67-3574-1609

Eliane  Pereira de
Carvalho

Conselhos de
Políticas Públicas

4 00083877100 elianecarvalho123@
hotmail.com

67-3239-1617

Eliane Joaquim da Silva
Acunha

Sociedade Civil 35 65272633172 elianejoaquim@hot
mail.com

8141-2720

Enilda Aparecida Mendes
da Rosa Cáceres

Poder Público 7 98977032172 projetos@cassilandi
a.ms.gov.br

67-3596-2623

Hidelma de Fátima Dutra Conselhos de
Políticas Públicas

5 51921480149 hidelma_dutra@hot
mail.com

67-3596-1301

Hindeburg de Freitas
Antonio

Poder Público 13 01429844183 bugaohfc@hotmail.c
om

67-3929-1829

Ione Francisco de Souza Sociedade Civil 35 06995250125 souza.ione@hotmail.
com

067-3304-999
0

Janaine de Lima Mendes
Pimentel Souza

Sociedade Civil 35 00461252139 apae.cassilandia@trt
urbo.com.br

8156-8554

Jaqueline Freitas Azevedo Poder Público 5 01219912107 jfas1985@hotmail.co
m

67-35247568

Joana D'arc da Silva Sociedade Civil 35 65288610134 mariacelianunes@h
otmail.com

9121-9277

João Paulo de Oliveira
Nunes

Sociedade Civil 35 27273662801 mariacelianunes@h
otmail.com

0673565-6504

José Alberto Souza Neto Sociedade Civil 35 32219067149 arontetojosealberto
@hotmail.com

067-3596-243
7

Karla Castro Maia Costa Sociedade Civil 35 00820005142 karlamaia-22@hotm
ail.com

067-3668-281
2

Maria José Batista da Silva Conselhos de
Políticas Públicas

4 40425479153 zezebdasilva@yaho
o.combe

67-3524-9730

Maria José de Oliveira Sociedade Civil 35 01215360177 mariajose-29@hotm
ail.com

8174-0013

Maria Rita Thiago de A.
Gouvea

Sociedade Civil 35 78681960849 mariacelianunes@h
otmail.com

67-35961835

Nilton Firmino da Costa Sociedade Civil 35 05068878120 mariacelianunes@h
otmail.com

067-3524-485
2

Olivia Arantes da Silva Sociedade Civil 35 90175255172 oliviarantes@hotmail
.com

067-3574-119
9

Rivelda Pereira Poder Público 4 24919829191 mariacelianunes@h
otmail.com

67-39291817
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Roberto Gomes da Silva Sociedade Civil 35 72522992872 roberto.gomes.silva
@hotmail.com

67-3521-1345

Rosileine Garcia de Freitas Poder Público 6 36748943191 rosa.napola@hotmai
l.com

67-3574-2062

Sátiro Leandro de Moraes Sociedade Civil 35 88351467120 satiroleandro@hotm
ail.com

67-3239-1555

Selma Regina Franco Poder Público 4 24919870159 estreladiferente@hot
mail.com

9223-9229

Silvio Barbosa de Queiroz Sociedade Civil 35 36714100191 silvioqz@hotmail.co
m

8147-1493

Sindolei Glória Martins
Silva

Sociedade Civil 35 42194644172 sindolei-gloria@yaho
o.com.br

67-3596-1598

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
4 

2. As informações disponibilizadas pelo site da 1ª Consocial, pelos Manuais Metodológicos ou por outros meios de
divulgação na mídia permitiu uma compreensão adequada das regras gerais da Conferência?
(0) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

3. As informações disponibilizadas sobre os Eixos Temáticos da 1ª Consocial permitiram qualificar a participação da
população nos debates da Conferência?
(4) concordam totalmente
(0) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

4. Os temas abordados pelo Texto-Base foram relevantes para apoiar o debate sobre quais seriam as
Diretrizes/Propostas para subsidiar a elaboração de um Plano Nacional de Transparência e Controle Social?
(4) concordam totalmente
(0) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

5. A COMU/CORE utilizou a metodologia proposta para a Conferência?
Sim

6. A metodologia de priorização de Diretrizes/Propostas utilizada na Consocial foi adequada para se chegar a
resultados mais efetivos do processo?
(0) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) não utilizaram a metodologia
(0) não responderam
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7. Como você avalia a proposta metodológica para a Conferência?
(0) consideram muito boa
(4) consideram boa
(0) consideram regular
(0) consideram ruim
(0) não responderam

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
54 

2. Segmento representado
(17) são da sociedade civil
(9) são de conselhos de políticas públicas
(28) são do poder público
(0) são convidados
(0) são observadores
(0) não responderam

3. Sexo
(37) são mulheres
(17) são homens
(0) não responderam

4. Faixa etária
(12) têm de 16 a 30 anos
(12) têm de 31 a 40 anos
(15) têm de 41 a 50 anos
(13) têm de 51 a 60 anos
(2) têm mais de 60 anos
(0) não responderam

5. Escolaridade
(0) têm ensino fundamental incompleto
(1) têm ensino fundamental completo
(1) têm ensino médio incompleto
(10) têm ensino médio completo
(7) têm ensino superior incompleto
(13) têm ensino superior completo
(22) têm pós-graduação
(0) não responderam

6. Você conhece o Portal da Consocial na Internet? (www.consocial.cgu.gov.br)
(2) conhecem bem, acessam sempre
(20) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(32) não conhecem, nunca acessaram
(0) não tem acesso a internet
(0) não responderam

7. As informações disponibilizadas sobre os Eixos Temáticos da 1ª Consocial permitiram qualificar a participação da
população nos debates da Conferência?
(10) concordam totalmente
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(26) concordam parcialmente
(4) discordam
(14) desconhecem
(0) não responderam

8. A dinâmica de trabalho em subgrupos facilitou o diálogo e a proposição de Diretrizes?
(21) concordam totalmente
(32) concordam parcialmente
(1) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

9. Há disposição de sua parte em voltar a participar numa eventual segunda edição da Consocial?
(50) sim
(0) não
(4) talvez
(0) não sabem
(0) não responderam
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