
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: Marcello Augusto Ferreira da Silva Portocarrero
Tipo de conferência: Conferência Municipal
Data de realização: 10/02/2012
Local: SIMTED Aquidauana
UF: Mato Grosso do Sul
Município: Aquidauana
Número de participantes
- Sociedade civil: 9
- Poder público: 44
- Conselho de políticas públicas: 4
- Convidados: 4
- Observadores: 0

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Divulgação dos Conselhos Estaduais e Municipais existentes, onde eles atuam e para que servem, para
que a população possa saber a quem recorrer em caso de duvida. Estes conselhos terão ciência de como
é a transparência para poder informar o cidadão a exigir e cobrar seus direitos.

2 Transparência nas prestações de contas, com linguagem clara e de fácil entendimento, utilizando os meios
de comunicação tais como (rádio, internet, jornal, etc.) para divulgação das informações.

3 5.	Participação obrigatória dos conselhos na elaboração do orçamento ? PPA e nas discussões da lei
orgânica do município.

4 Rigor na punição daqueles que comprovadamente se envolvem em atos de corrupção inclusive o
ressarcimento do dinheiro público, com controle dos bens pessoais, dos envolvidos.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 Realizar de forma permanente as audiências públicas, com campanhas
qualitativas da transparência em vários órgãos, entidades e instituições,
mobilizando a sociedade à participação coletiva.

6 1 Divulgação dos eventos do governo nos rádios, nas escolas, nas igrejas,
comunicar os presidentes de bairros.

7 1 Reformulação da Lei de Licitação.
8 1 Fazer o aperfeiçoamento do trabalhador/técnico na área de finança para

ter atenção na formulação de contratos de licitação.
9 2 Criação e efetivação de fóruns periódicos, envolvendo empresários,

sindicatos, associações, igrejas, universidades, etc., fomentando a
participação da população.

10 2 Reuniões itinerantes dos conselhos levando à comunidade as ações dos
conselhos e políticas públicas, fomentando a participação mais efetiva da
população a fim de promover controle social.

11 2 Criar comissão única de controle da transparência da gestão publica
(auditoria e ouvidoria) com representantes (membros titulares e suplentes)
de todos os segmentos das políticas públicas municipais.

12 2 Divulgar e orientar a sociedade dos mecanismos de participação e controle
social fortalecendo a cidadania.
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13 3 Implantação / implementação de uma casa de conselhos no município.
14 3 Curso de capacitação para a sociedade civil sobre a atuação dos

conselhos na sociedade e suas políticas públicas.
15 3 Reuniões descentralizadas dos conselhos (bairros, associações, escolas,

ong`s).
16 3 Divulgação através de sites, rádios, jornais, das ações dos conselhos no

município.
17 4 Comprometimento da justiça na agilização e conclusão do julgamento de

causas envolvendo os poderes públicos (legislativo, executivo e judiciário)
com efetiva aplicação de pena, com o não protecionismo a membros do
governo e com fim da imunidade parlamentar.

18 4 Fim do voto secreto nas casas legislativas.
19 4 Criar meios para que a sociedade tenha uma maior participação em

licitações públicas através de representantes civis, dando credibilidade a
licitação e evitando a corrupção e interesses pessoais e políticos que
possam trazer prejuízos a comunidade.

20 4 Maior transparência, quanto à função das atividades de Lobby, onde a
justiça e a sociedade possam avaliar toda questão ética e moral e
possíveis atos de corrupção envolvendo lobistas e políticos.

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Artur Padilha Sociedade Civil 5 10784799172 artur.padilha@gmail.
com

99096348

Carlos César Gamarra do
Nascimento

Poder Público 20 58014985168 carlos_gamarra09@
hotmail.com

96359642       
91329590

Dorival José dos Santos Sociedade Civil 9 43735037100 dorival.s@hotmail.co
m

(67)99601148

Eliene Santos da Silva de
Albuquerque

Sociedade Civil 8 50121227120 eliene.ssa@hotmail.
com

84837962   
32415853

Estela Maria de Campos
Arce

Poder Público 19 11491191287 estela_arce29@hot
mail.com

92860027

Maria de Lourdes Medeiros
Bruno

Sociedade Civil 7 34781404715 rdumed@hotmail.co
m

96160342       
 32412013

Selma Maria Capella de
Camargo

Conselhos de
Políticas Públicas

4 79228186887 scapelladecamargo
@gmail.com

99448575

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
10 

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

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

6. A metodologia de priorização de Diretrizes/Propostas utilizada na Consocial foi adequada para se chegar a
resultados mais efetivos do processo?
(10) concordam totalmente
(0) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) não utilizaram a metodologia
(0) não responderam

7. Como você avalia a proposta metodológica para a Conferência?
(10) consideram muito boa
(0) consideram boa
(0) consideram regular
(0) consideram ruim
(0) não responderam

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
61 

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

3. Sexo
(49) são mulheres
(12) são homens
(0) não responderam

4. Faixa etária
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(11) têm de 16 a 30 anos
(17) têm de 31 a 40 anos
(19) têm de 41 a 50 anos
(11) têm de 51 a 60 anos
(3) têm mais de 60 anos
(0) não responderam

5. Escolaridade
(10) têm ensino fundamental incompleto
(2) têm ensino fundamental completo
(6) têm ensino médio incompleto
(12) têm ensino médio completo
(10) têm ensino superior incompleto
(16) têm ensino superior completo
(5) têm pós-graduação
(0) não responderam

6. Você conhece o Portal da Consocial na Internet? (www.consocial.cgu.gov.br)
(3) conhecem bem, acessam sempre
(12) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(40) não conhecem, nunca acessaram
(6) 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?
(34) concordam totalmente
(24) concordam parcialmente
(0) discordam
(3) desconhecem
(0) não responderam

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

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