
1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social - Consocial

1. Identificação

Responsável: Vanesa Ajala de Oliveira
Tipo de conferência: Conferência Regional
Data de realização: 28/02/2012
Local: Centro Internacional de Convenções
Nome: Conferência Regional de Ponta Porã
UF: Mato Grosso do Sul
Municípios: Amambaí, Aral Moreira, Laguna Carapã, Ponta Porã, Sete Quedas
Número de participantes
- Sociedade civil: 41
- Poder público: 19
- Conselho de políticas públicas: 12
- Convidados: 5
- Observadores: 3

2.1. Diretriz/Proposta mais priorizada de cada eixo

Eixo Proposta

1 Criar um espaço público, com acesso aos demonstrativos financeiros  e designação de um servidor
capacitado para fornecer as informações solicitadas.

2 Estimular a implantação e/ou ativação dos Fóruns Permanentes da Sociedade Civil como espaço de
discussão, socialização de informações, participação política e instrumentalização da sociedade civil para
monitorar e fiscalizar o planejamento, gestão e orçamento das Políticas Públicas

3 Que o Poder Público organize e implemente uma política de capacitação preliminar e contínua para o
exercício de todos na função de conselheiro.

4 Fortalecer e fiscalizar o trabalho sistematizado de temas transversais em todas as disciplinas, como forma
de divulgação de dados e mecanismos de combate a corrupção na  gestão publica, em todos os níveis e
modalidades da educação.

2.2. Demais Diretrizes/Propostas priorizadas

Ordem de prioridade Eixo Proposta

5 1 Promover mudanças na legislação que proporcionem agilidade no trâmite
de conclusão dos processos  administrativos que envolvam
desapropriação, expropriações  e perdas de bens em virtude do interesse
público ou infração a legislação especifica.

6 1 Criar um portal de acompanhamento de solicitações médicas através dos
órgãos de saúde.

7 1 Criar um portal com as normas, procedimentos e classificação e seleção
para distribuição e seleção de candidatos contemplados com as casas
populares.

8 1 Divulgar os dados referentes à arrecadação e aplicação dos recursos
referentes ao ano anterior nas correspondências dos impostos ex:(IPTU).

9 2 Criar mecanismos para garantir a participação da sociedade na elaboração
de projetos e demandas futuras para o crescimento do município.

10 2 Reuniões e audiências entre conselheiros técnicos legislativos ministério
publico e judiciário periodicamente para interação das ações realizadas
troca de informações e orientações.

11 2 Criar e dar ampla divulgação ao portal da transparência no município.
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12 2 Fomentar a criação e atuação de Observatórios Sociais.
13 3 Garantir a efetivação da eleição dos conselheiros nos fóruns e/ou

assembleias das entidades de origem, dos órgãos públicos ou outras
representações da sociedade civil.

14 3 Que haja a disponibilidade de no mínimo (10%) dez por cento e no máximo
vinte por cento da carga horária semanal de trabalho dos funcionários para
o desenvolvimento das atividades inerentes à função de conselheiros.

15 4 Propor a revisão da legislação, no que tange a responsabilização e
penalização daqueles que se beneficiam indevidamente dos recursos
públicos, garantindo a devolução atualizada e corrigida dos recursos
desviados dos cofres públicos.

16 4 Fomentar a necessidade e a urgência da efetivação de medidas de
prevenção e combate a corrupção, através da participação social no
acompanhamento da gestão pública e a responsabilização imediata
daqueles que cometem irregularidades na aplicação das verbas públicas.

17 4 Atualizar o Código Penal com a proposição de Projeto de Lei onde a
corrupção seja considerada crime hediondo ou equiparado, agravando-se
sob pena, se o desvio tiver relação com verbas destinadas à saúde,
educação e assistência social, determinando o fim do foro privilegiado.

18 4 Exposição na mídia, com diversas "chamadas" em cadeia de rádio e
televisão (até mesmo TV's por assinatura) sobre os valores éticos e morais
da honestidade.

19 4 Para que os cargos de Ministro de Estado, Secretário Estaduais/Distritais e
municipais sejam ocupados por pessoas com capacidade
técnico-administrativa comprovada e não por indicação e lotação
político-partidária.

20 4 Proibição da destinação das "emendas individuais" dos parlamentares em
nível de Estado e União evitando-se assim qualquer tentativa em desviar a
finalidade do dinheiro público, devendo por sua vez serem criados
mecanismos de repasses sem intervenção política.

3. Delegados eleitos

Nome Seg. da sociedade Votos CPF Email Telefone

AMERICO DOS SANTOS
AQUINO

Poder Público 6 13757873149 profamericoaquino@
hotmail.com

(67)
9292-4980

CARLA WERLE Poder Público 4 70613214153 ppwerle@hotmail.co
m

(67)
9245-7612

CLAUDINEI DOS SANTOS
FREITAS

Sociedade Civil 0 79248560130 claudineideponta@b
ol.com.br

(67)
8123-7406

DANNY WILLIAM
ARAUJO BRAGA

Sociedade Civil 0 00244326100 danny_tocabar@hot
mail.com

(67)
3433-7643

DAVID NUNES IAHNN
(SUPLENTE)

Sociedade Civil 0 32553790163 davidiahnn@hotmail.
com

(67)
3431-6361

EDEGAR NUNES Sociedade Civil 0 37272527153 edegarnunes@hotm
ail.com

(67)
9961-1699

ELIANE PEREIRA
ARTEMAN

Poder Público 6 51839067187 elianearteman@hot
mail.com

(67)
3481-5587

ELIEL ELY DOS SANTOS
DOMINGUES

Sociedade Civil 0 00651096197 eliel.domingues@hot
mail.com

(67)
3431-1099
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EMILIA DE ALMEIDA
MARTINES

Sociedade Civil 0 55858163149 naopossui@naoposs
ui.com

(67)
9959-3219

JOAO FELICIANO DA
SILVA (PRIMEIRO
SUPLENTE)

Conselhos de
Políticas Públicas

3 45488320172 joaofeliciano@hotma
il.com

(67)
9613-5474

JOSE PALMEIRAS DOS
SANTOS

Sociedade Civil 0 51938766172 josepdosantos@hot
mail.com

(67)
9615-3196

LIGIA PEREIRA DE
AZEVEDO (SEGUNDO
SUPLENTE)

Conselhos de
Políticas Públicas

2 55818692191 lirainformatica@hot
mail.com

(67)
3488-1353

LUZIA SILVA Conselhos de
Políticas Públicas

5 06741231587 luziasilva49@bol.co
m.br

(67)
3431-6353

MARA SILVANA SILVA DE
SOUZA MORAIS

Conselhos de
Políticas Públicas

5 96942983187 marabitencourte@ho
tmail.com

(67)
9969-1425

MARIA CRISTINA SENRA Sociedade Civil 0 01795911778 mcristinasenra@yah
oo.com.br

(67)
9975-2370

MARIA DE SOUZA
MONÇÃO

Poder Público 2 40511006187 moira32@hotmail.co
m

(67)
9936-0847

MARIA DO CARMO
PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade Civil 0 43509916468 naopossui@naoposs
ui.com

(67)
9670-5256

MARIA JUSTA ORTIZ DE
OLIVEIRA

Sociedade Civil 0 50632051191 naopossui@naoposs
ui.com

(67)
9111-7085

MAURO JOSE CAMARGO Poder Público 3 37254081149 maurocamargopp@
gmail.com

(67)3431-221
3

MONALISA CRUZ
BOMFIM ALESSI

Sociedade Civil 0 55264921687 monalisaalessi@hot
mail.com

(67)
3479-1130

NELCI RIBEIRO
GONÇALVES DE
ANDRADE

Conselhos de
Políticas Públicas

7 15575667120 naopossui@naoposs
ui.com

(67)
9624.4488   
3431-1806

OLGA TOBIAS MARIANO Sociedade Civil 0 14859688104 olga_psicopedagoga
@hotmail.com

(67)
3481-1425  /
9901-1133

PAMELA FERNANDA
NUNES ROMERO

Sociedade Civil 0 02266847171 pamelaromero01@h
otmail.com

(67)
9836-3692

ROSALINA APARECIDA
VARGAS (SUPLENTE)

Poder Público 2 49620088972 rosalinavargas_msn
@hotmail.com

(67)
9621-5986

SERGIO ALVARES
VAREIRO

Poder Público 4 76004546100 sergioavareiro@hot
mail.com

(67)
9997-0485

SILVANA LAGO VELOZO
MANSANO

Poder Público 5 45487936153 velozo_syl@hotmail.
com

(67)
3481-3638

SIMONI APARECIDA
BITENCOURT

Sociedade Civil 0 84089725100 simonicourt@yahoo.
com.br

(67)
3431-6615

VITORIA ELFRIDA Sociedade Civil 61 20191650900 simtedpontapora@h
otmai.com

(67)
3431-4531
8126-8280

4. Avaliação da Comissão

1. Quantidade de questionários respondidos
7 
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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?
(5) 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?
(6) 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?
(7) concordam totalmente
(0) 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?
(7) 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?
(5) consideram muito boa
(2) consideram boa
(0) consideram regular
(0) consideram ruim
(0) não responderam

5. Avaliação dos Participantes

1. Quantidade de questionários respondidos
58 

2. Segmento representado
(30) são da sociedade civil
(11) são de conselhos de políticas públicas
(16) são do poder público
(1) são convidados
(0) são observadores
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(0) não responderam

3. Sexo
(41) são mulheres
(16) são homens
(1) não responderam

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

5. Escolaridade
(1) têm ensino fundamental incompleto
(1) têm ensino fundamental completo
(0) têm ensino médio incompleto
(8) têm ensino médio completo
(21) têm ensino superior incompleto
(9) têm ensino superior completo
(18) têm pós-graduação
(0) não responderam

6. Você conhece o Portal da Consocial na Internet? (www.consocial.cgu.gov.br)
(5) conhecem bem, acessam sempre
(23) conhecem razoavelmente, acessaram algumas vezes
(28) não conhecem, nunca acessaram
(2) 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?
(31) concordam totalmente
(25) concordam parcialmente
(0) discordam
(2) desconhecem
(0) não responderam

8. A dinâmica de trabalho em subgrupos facilitou o diálogo e a proposição de Diretrizes?
(42) concordam totalmente
(16) 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?
(49) sim
(0) não
(8) talvez
(1) não sabem
(0) não responderam
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