
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: Jairo Donin
Tipo de conferência: Conferência Municipal
Data de realização: 14/12/2011
Local: Câmara Municipal
UF: Mato Grosso do Sul
Município: Itaquiraí
Número de participantes
- Sociedade civil: 22
- Poder público: 60
- Conselho de políticas públicas: 20
- Convidados: 10
- Observadores: 5

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Divulgar as informações de forma clara e objetiva em linguagem popular e acessível, das prestações de
contas do Município.

2 Inclusão na grade curricular como tema transversal de educação fiscal e cidadania.
3 Garantia pelo Poder Público da autonomia financeira dos conselhos.
4 Realizar alterações na Lei Eleitoral visando clareza na prestação de contas dos candidatos, origem dos

recursos utilizados nas campanhas, visando punição para aqueles que apresentarem irregularidade,
impedindo sua posse.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 Campanha educativa para sensibilizar a população a buscar as
informações através da mídia permanente e a veiculação em horário
nobre.

6 1 Elaborar cartilha dinâmica com linguagem popular (textos e figuras),
apresentando as informações dos entes federados.

7 1 Capacitação didática para os profissionais técnicos, com propósito de
readequar a linguagem de forma clara, das informações divulgadas.

8 1 Criação de ouvidoria para que a sociedade possa interferir nas
informações prestadas.

9 2 Viabilizar capacitação para a sociedade civil através dos órgãos públicos
municipais, estaduais e federais.

10 2 Viabilizar internet para a área rural, para que o cidadão também tenha
acesso as informações, melhorando seu conhecimento.

11 2 Investimento maior por parte do Poder Público na publicidade dos
mecanismos de controle social

12 2 Participação efetiva do Ministério Público nas ações de controle social na
gestão pública.

13 2 Criar observatório social no Município de Itaquiraí.
14 3 Realizar capacitação imediata após a posse dos membros de conselhos

que propicie a formação para a função em exercício assim como venha
fortalecer a mobilização da comunidade.
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15 3 Divulgação das ações dos conselhos.
16 3 Criar Conselho de Transparência e Controle Social, dando suporte técnico

e administrativo para todos os conselhos.
17 3 Criar um portal da transparência da prestação de contas das ações dos

poderes Legislativo e Judiciário.
18 4 Assegurar a fiscalização durante o processo eleitoral para aqueles que

cometeram improbidade administrativa, não possam concorrer a eleições.
19 4 Criar ouvidorias vinculadas a CGU para recebimento de denúncias

anônimas acerca de situações de irregularidades na aplicação de recursos
públicos.

20 4 Realizar mapeamento dos setores mais suscetíveis à corrupção dentro do
serviço público, criando mecanismos de prevenção.

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Adriana dos Santos Diniz Sociedade Civil 1 66165555187 controle@itaquirai.m
s.gov.br

(67)9638-597
8

Irene Morais Conselhos de
Políticas Públicas

5 44779534100 controle@itaquirai.m
s.gov.br

(67)9907-915
9

Luzia Angela de Oliveira
Dias

Poder Público 11 44719345972 educacao@itaquirai.
ms.gov.br

(67)9979-376
4

Ronaldo Santos Martinez Sociedade Civil 9 78855713191 arrecadacao@itaquir
ai.ms.gov.br

(67)3476-111
0

Sônia Regina Luz
Paganotti

Sociedade Civil 5 51823330134 controle@itaquirai.m
s.gov.br

(67)9933-070
6

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
13 

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
(3) 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?
(13) 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?
(5) concordam totalmente
(8) concordam parcialmente
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(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?
(13) 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
(3) consideram boa
(0) consideram regular
(0) consideram ruim
(0) não responderam

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
40 

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

3. Sexo
(25) são mulheres
(15) são homens
(0) não responderam

4. Faixa etária
(8) têm de 16 a 30 anos
(18) têm de 31 a 40 anos
(5) têm de 41 a 50 anos
(5) têm de 51 a 60 anos
(4) têm mais de 60 anos
(0) não responderam

5. Escolaridade
(4) têm ensino fundamental incompleto
(2) têm ensino fundamental completo
(4) têm ensino médio incompleto
(14) têm ensino médio completo
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(5) têm ensino superior incompleto
(6) 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)
(0) conhecem bem, acessam sempre
(2) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(28) não conhecem, nunca acessaram
(10) 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?
(26) concordam totalmente
(12) concordam parcialmente
(2) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam

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

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