
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: Sergio Rodrigues
Tipo de conferência: Conferência Regional
Data de realização: 04/11/2011
Local: Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez
Nome: Conferência Regional de Corumbá e Ladário sobre Transparência e Controle Social
UF: Mato Grosso do Sul
Municípios: Corumbá, Ladário
Número de participantes
- Sociedade civil: 96
- Poder público: 63
- Conselho de políticas públicas: 36
- Convidados: 5
- Observadores: 0

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Detalhar as informações em linguagem popular e acessíveis às prestações das contas dos municípios.
2 Apresentar propostas de leis que estabeleçam  incentivos legais  que concedam benefícios específicos

para os cidadãos  que comprovadamente exerçam os mandatos de conselheiros (como, por exemplo: 
contar o tempo de serviço prestado  para efeito de aposentadoria  e que passem a ter um percentual de
incentivo nos benefícios por força do trabalho realizado, com reconhecimento  do exercício dessas funções
no controle social, especialmente nos Conselhos Setoriais de Políticas Públicas, quando  detentores de
mandato, para  efeito de  acréscimo de pontos em concursos públicos).

3 Assegurar recursos financeiros aos Conselhos para investimento em Mobilização Social que venha
garantir a efetivação do fomento à participação Popular.

4 Que os votos do Poder Legislativo sejam todos abertos.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 2 Que o Poder Executivo dê condições para a realização de  capacitação
continuada dos conselheiros, a ser realizada de forma integrada pelos
órgãos  governamentais e não governamentais,  objetivando igualdade de
condições na questão do conhecimento especifico de cada política pública.

6 2 Que Seja criado, em nível regional, a Escola de Conselhos,  com grade
curricular e critérios mínimos de aproveitamento.

7 3 Assegurar ampla divulgação das atividades desenvolvidas pelos
Conselhos Municipais de Controle Social de Políticas públicas.

8 3 Garantir a capacitação continuada e infraestrutura para os Conselheiros
desempenharem o seu papel.

9 4 Alteração da Lei Eleitoral ? Prestação de Contas ? art. 28 § 4º da lei
9504/97 para que os candidatos informem durante a campanha eleitoral
seus financiadores.

10 1 Dar maior transparência por parte do Poder Legislativo, como por exemplo
a eliminação do voto secreto e espaço para manifestação da comunidade
na sessões ordinárias.
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11 4 Indicação de Conselheiros para o Tribunal de Contas ? quarentena para
quem ocupou  funções publicas ou mandatos eletivos.

12 4 Criação  das Ouvidorias Públicas através da indicação do(a) Ouvidor(a)
pela Sociedade Civil Organizada.

13 3 Garantir a efetivação do protagonismo Juvenil, onde os Adolescentes e
Jovens possam exercer sua cidadania, e possam integrar a todos os
Conselhos.

14 4 Regulamentação do art.221 da Constituição Federal no sentido de obrigar
a midia comercial incluir na sua programação diária, informação para
formação da cidadania.

15 1 Fazer constar nos processos licitatórios parecer dos Conselhos
respectivos para que os mesmos possam opinar tecnicamente.

16 1 Divulgar as informações quanto as políticas públicas sobre as ações dos
Conselhos Sociais.

17 3 Assegurar que o orçamento dos Conselhos, seja de 1% do valor de cada
Política Pública vigente nos Municípios.

18 3 Garantir a contratação de Consultoria e Assessoria Técnica, autônomas e
independentes para o atendimento e suporte técnico às formulações de
pareceres e tomadas de decisões, para as deliberações e Resoluções dos
Conselhos.

19 4 Instituição de normas e medidas de proteção aos denunciantes de casos
de corrupção.

20 2 Ações articuladas para sensibilização  e capacitação dos  órgãos de
controle institucional (interno e externo)  e  do Ministério Público para o 
recebimento e adoção das providências necessárias à apuração das
denúncias oriundas dos órgãos de Controle Social.

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Anisio Guilherme da
Fonseca

Sociedade Civil 5 40901343153 anisioguato@gmail.c
om

67-9266-7443

Antonio Carlos Pereira Conselhos de
Políticas Públicas

7 00358317827 cidadania.pml@hot
mail.com

67-3226-1767

Carlos Eduardo Carvalho
de Almeida

Conselhos de
Políticas Públicas

12 24639583320 kaddu@r7.com 67-8147-7977

Davi Vital do Rosário Poder Público 14 06422025831 rosariodavi@yahoo.
com.br

67-9631-4792

Francisco Pedrosa dos
Santos

Sociedade Civil 12 04885120187 cidadania.pml@hot
mail.com

67-3226-1166

Herman de Moraes Batista Poder Público 18 49526057104 hermanbatista@bol.
com.br

67-84253930

Jackson Wilson Uchoa de
Oliveira

Poder Público 12 55841732153 jacksonuchoa@yaho
o.com.br

67-9216-2843

Janete da Conceição Silva
Valdes

Sociedade Civil 13 20108540120 janete.valdes@yaho
o.com.br

67-9947-2645

Joelson Aparecido dos
Santos Soares-IBISS/CO

Sociedade Civil 18 04821185121 joelson.ass@gmail.c
om

67-9921-7551

Johnie Midon de Mello Sociedade Civil 15 17877652100 professormidon_pm
n@hotmail.com

67-3232-9244

Página 2/5 - Gerado em 11/11/2011 às 15:07



1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

Luiz Afonso Perez Mazó Sociedade Civil 10 92939970882 cidadania.pml@hot
mail.com

67-3226-1767

Rosa das Graças Nunes
Delgado

Sociedade Civil 4 09183140115 rosinha2202@yahoo
.com.br

67-3231-7291

Rosangela de Souza Urt
Figueiredo

Sociedade Civil 11 45878196700 cidadania.pml@hot
mail.com

67-3226-1767

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
15 

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?
(13) concordam totalmente
(2) 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?
(8) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(3) 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?
(8) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(3) 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?
(8) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(3) discordam
(0) não utilizaram a metodologia
(0) não responderam

7. Como você avalia a proposta metodológica para a Conferência?
(7) consideram muito boa
(5) consideram boa
(2) consideram regular
(1) consideram ruim
(0) não responderam
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5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
114 

2. Segmento representado
(60) são da sociedade civil
(18) são de conselhos de políticas públicas
(36) são do poder público
(0) são convidados
(0) são observadores
(0) não responderam

3. Sexo
(69) são mulheres
(45) são homens
(0) não responderam

4. Faixa etária
(15) têm de 16 a 30 anos
(33) têm de 31 a 40 anos
(39) têm de 41 a 50 anos
(24) têm de 51 a 60 anos
(3) têm mais de 60 anos
(0) não responderam

5. Escolaridade
(0) têm ensino fundamental incompleto
(3) têm ensino fundamental completo
(3) têm ensino médio incompleto
(24) têm ensino médio completo
(33) têm ensino superior incompleto
(18) têm ensino superior completo
(33) têm pós-graduação
(0) não responderam

6. Você conhece o Portal da Consocial na Internet? (www.consocial.cgu.gov.br)
(6) conhecem bem, acessam sempre
(33) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(75) 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?
(51) concordam totalmente
(63) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

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

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