
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: ELTON FRANTIELI CAMARGO MELGAREJO
Tipo de conferência: Conferência Municipal
Data de realização: 14/12/2011
Local: AUDITÓRIO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UF: Mato Grosso do Sul
Município: Costa Rica
Número de participantes
- Sociedade civil: 90
- Poder público: 46
- Conselho de políticas públicas: 16
- Convidados: 2
- Observadores: 0

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Inserir as contas do município de Costa Rica ? MS no portal da transparência, disponibilizando os dados
de receitas e despesas mensais comprovando a veracidade dos mesmos, por meio da fiscalização dos
representantes de Conselho específico, tornando esses dados acessíveis a todos os cidadãos, e ainda,
criar uma ouvidoria online para sugestões e denuncias

2 Criar mecanismo de capacitação para sociedade sobre orçamento, prestação de contas, contratos e
convênios, licitação e gestão dos recursos públicos e inserção da educação fiscal e cidadania dentro dos
temas transversais do currículo escolar

3 Divulgar as ações e decisões dos conselhos por meio de diário oficial e outras mídias, remetendo cópias
para o Ministério Público

4 Elaborar balancetes demonstrativos financeiros de forma simplificada em uma linguagem clara que todo
cidadão possa interpretá-los

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 Formar um conselho representado por um membro do poder executivo
municipal e os demais por representantes da sociedade civil organizada,
afim de fiscalizar o poder público. Com mandato de dois anos e sem direito
a reeleição

6 3 Divulgar através dos meios de comunicação os atos e funções de criação
dos conselhos, sensibilizando e conscientizando a sociedade sobre a
atuação dos conselheiros

7 2 Realizar audiências públicas nos bairros e comunidades para ouvir a
sociedade sobre como investir os recursos públicos

8 4 Divulgar em tempo real todas as receitas, as emendas parlamentares,
convênios e demais recursos recebidos; divulgar ainda,  a aplicação de
todos os recursos investidos no município

9 4 Discutir o destino dos recursos públicos para cada setor com os
segmentos da sociedade

10 4 Promover a abertura do voto aberto nas sessões do Congresso e demais
câmaras
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11 1 Promover audiência pública para elaboração do orçamento municipal
realizando reuniões nos bairros a fim de atender as necessidades de cada
região

12 3 Verificar a disponibilidade dos conselheiros para serviços comunitários
antes da efetivação, proibindo o acúmulo de cargos para um mesmo
conselheiro e capacitá-los após a posse

13 4 Capacitar a sociedade sobre a gestão pública, controle social e questão
orçamentária

14 2 Criar o Observatório Social em Costa Rica
15 2 Exigir a aplicação da Lei da Ficha Limpa nas eleições a partir de 2012
16 3 Criar o Disque Denuncia
17 2 Criar um projeto de lei com o objetivo de revogar a lei de imunidade

parlamentar
18 1 Formar um grupo da própria comunidade (um de cada bairro) para auditar

o conselho que será formado no plano nacional de transparência e
controle social, onde os membros  desse grupo fossem alterados
periodicamente, ex. trimestral, semestral

19 1 Criar outros mecanismos de incentivos para que a sociedade
continuamente se interesse em participar das atividades do poder público

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Delzeir Maria da Silva Poder Público 11 55457410110 delzeir@bol.com.br 67 9602 5263
Edmundo Barbosa da
Costa

Sociedade Civil 28 27217884187 edmundobcosta@ho
tmail.com

67 3247 1369
/ 67 9613
1569

Mara Urbano da Silva Conselhos de
Políticas Públicas

5 46560076172 maraurbano@hotma
il.com

67 3247 1838
/ 67 9943
3628 / 8155
4759

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

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

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
99 

2. Segmento representado
(67) são da sociedade civil
(7) são de conselhos de políticas públicas
(23) são do poder público
(2) são convidados
(0) são observadores
(0) não responderam

3. Sexo
(52) são mulheres
(47) são homens
(0) não responderam

4. Faixa etária
(32) têm de 16 a 30 anos
(27) têm de 31 a 40 anos
(21) têm de 41 a 50 anos
(16) têm de 51 a 60 anos
(3) têm mais de 60 anos
(0) não responderam
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5. Escolaridade
(2) têm ensino fundamental incompleto
(1) têm ensino fundamental completo
(5) têm ensino médio incompleto
(30) têm ensino médio completo
(14) têm ensino superior incompleto
(24) têm ensino superior completo
(23) têm pós-graduação
(0) não responderam

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

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

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