
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: BENEDITO MIGUEL DIAS
Tipo de conferência: Conferência Regional
Data de realização: 01/02/2012
Local: Camara Municipal
Nome: Conferência Regional Sobre Transparência e Controle Social - CONSOCIAL - Mundo Novo
UF: Mato Grosso do Sul
Municípios: Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo
Número de participantes
- Sociedade civil: 17
- Poder público: 15
- Conselho de políticas públicas: 5
- Convidados: 2
- Observadores: 0

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 A promoção da transparência pública através da divulgação da prestação de contas pelos órgãos de
imprensa falada, escrita e digital, principalmente através de outdoor, também eletrônicos, nos Municípios
até 20 (vinte) mil habitantes, pois tem se mostrado o meio de mais fácil acesso de informações;

2 Criação, pelo município, de um departamento ou comissão de ouvidoria pública, ainda que através de lei
aprovada pelo Poder Legislativo, que tenha acesso a todas as informações públicas, fiscais e financeiras
do ente estatal, mantendo o banco de dados atualizado e disponível para referência de pesquisa e
informação pelo cidadão interessado;

3 maior divulgação e transparência na mídia da composição e das decisões dos conselhos;
4 Capacitação continuada dos conselheiros comunitários e membros da sociedade organizada voltada ao

tema combate a corrupção, dotando-os de meios para exercício da função.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 A realização de eventos, capacitações e palestras por pessoas
qualificadas sobre prestação de conta dos gastos públicos e aplicações de
recursos de investimento social, para conscientizar os dirigentes, as
autoridades e os servidores públicos, sobre tal direito;

6 1 Levar ao conhecimento dos coordenadores, diretores, professores e
responsáveis pela educação municipal e estadual a necessidade de
explanar aos alunos, através de cursos extracurriculares e palestras
ministradas nas escolas por pessoas qualificadas, o conhecimento e
aceitação do direito constitucional de acesso à informação e prestação de
contas públicas;

7 1 Após a divulgação das prestações de contas e informações, convocar a
população em audiências públicas nos locais onde o recurso foi aplicado,
para ouvir os questionamentos e sugestões dos cidadãos que foram
beneficiados com o investimento;

8 1 Priorizar a linguagem popular e de fácil compreensão na divulgação de
toda e qualquer prestação de contas ou informação
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9 4 Ministrar palestra voltada ao tema combate a corrupção, envolvendo a
figura do magistrado.

10 4 Criação do portal de combate a corrupção interagindo os conselheiros
regionais, buscando unificação de objetivos

11 3 criar políticas de formação e capacitação continuada de conselheiros;
12 4 Efetividades da aplicação da legislação que combate a corrupção.
13 2 Utilização da mídia na sua totalidade como conscientização.
14 2 Através da escola e da igreja realizar  palestras, debates e diálogos  para

conscientização da família na educação dos  filhos de uma forma
especifica para que haja a verdadeira conscientização do papel do cidadão
na sociedade.

15 2 Observar a peculiaridade dos municípios de fronteira, criando mecanismos
de controle efetivo a fim  de criar taxas diferenciadas para aqueles que
moram nos países vizinhos e usam os serviços e atendimentos dos
municípios de fronteira.

16 3 criar transferência de recursos financeiros de governo para manutenção e
melhoramento dos conselhos;

17 3 disponibilização pelo poder municipal  espaço físico estrutural próprio e
adequado para reuniões dos conselhos;

18 3 efetivamente assegurada autonomia para decisões dos conselheiros;
19 3 eleições diretas para conselheiros nos moldes da legislação eleitoral

observando-se a ficha limpa.
20 4 Criação de um conselho ecumênico, envolvendo todas as igrejas e os

credos, voltado ao combate a corrupção.

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

Adriano de Lima Sociedade Civil 3 78496535134 ampdf.mn@hotmail.
com

67 9808-0035

Cosme dos Santos Conselhos de
Políticas Públicas

4 00597059144 socialpmjapora@hot
mail.com

67 8158-0423

João Paulo Bruno da Silva Poder Público 2 01786193108 social@iguatemi.ms.
gov.br

67 9687-2450

José Camilo Sanches Sociedade Civil 3 31278027149 sas_eldoradoms@h
otmail.com

67 9698-7171

José Eduardo Bertipaglia Sociedade Civil 2 20536119953 edubertipaglia@hot
mail.com

67 9220-0539

José Vicente de Freitas Sociedade Civil 3 16340388191 sas_eldoradoms@h
otmail.com

67 3473-1815

Luciano Dorneles dos
Santos

Poder Público 2 80194788172 social@iguatemi.ms.
gov.br

67 9658-3765

Marcelo Labegalini Ally Poder Público 5 55855563120 allyadvocacia@hotm
ail.com

67 3474-1445

Roseli Pini Sociedade Civil 3 92469280834 socialpmjapora@hot
mail.com

67 9956-8419

Rosimar Ferreira dos
Santos

Sociedade Civil 4 52862666149 prof.rosimar@hotmai
l.com

67 9932-9975

Vania Leila Lopes Parize Poder Público 6 25662295115 vanialparize@hotmai
l.com

67 3474-1144
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Vasti Maciel Goes Sociedade Civil 4 00538810106 socialpmjapora@hot
mail.com

67 8113-2657

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
16 

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?
(12) 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?
(15) concordam totalmente
(1) 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
(6) 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?
(14) concordam totalmente
(2) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) não utilizaram a metodologia
(0) não responderam

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

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
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21 

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

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

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

5. Escolaridade
(0) têm ensino fundamental incompleto
(0) têm ensino fundamental completo
(0) têm ensino médio incompleto
(5) têm ensino médio completo
(1) têm ensino superior incompleto
(13) têm ensino superior completo
(2) 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
(5) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(12) 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
(10) concordam parcialmente
(0) discordam
(1) desconhecem
(0) não responderam

8. A dinâmica de trabalho em subgrupos facilitou o diálogo e a proposição de Diretrizes?
(17) concordam totalmente
(4) concordam parcialmente
(0) discordam
(0) desconhecem
(0) não responderam
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9. Há disposição de sua parte em voltar a participar numa eventual segunda edição da Consocial?
(20) sim
(0) não
(0) talvez
(1) não sabem
(0) não responderam
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