PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2012

Para os Delegados da 1ª Consocial de Mogi das Cruzes – SP

Ref.: Propostas 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social
Abaixo as propostas apresentadas na 1ª Consocial de Mogi das Cruzes,
realizada nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011, acrescidas das propostas
postas e ajustes
ajust
apresentados na primeira reunião
ão de delegados da Consocial Mogi das Cruzes,
Cruzes realizada dia 27
de janeiro de 2012,, as 14h30m, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gestão.
Eixo 1: Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados públicos
•

Acompanhamento mensal das informações com o gasto da instituição em quadro ou painel
em local de acesso ao público dentro da própria instituição (Escola, Posto de Saúde,
Sa
Repartição Pública). Disponibilizar também na internet por instituição/órgão e divulgar o
endereço eletrônico em documentos oficiais como fatura da
da conta de água, carnê de IPTU
entre outros;

•

Gestão e Meta objetiva para conferir o que foi contratado, para quê, e se foi cumprido.
Apresentação de maneira mais clara e objetiva dos contratos de serviços e fornecimentos
forneciment
de produtos existentes para acompanhamento e fiscalização da população;

•

Envio de convite para participação e extratos ou atas daquilo que foi tratado nas
conferencias, plenárias e conselhos para as crianças em idade escolar, para que estas os
entreguem aos seus pais e responsáveis visando uma convocação, divulgação e
envolvimento de um número mais expressivo de cidadãos;

•

Disponibilizar listagem com os serviços e produtos que podem ser executados ou
fornecidos pelas pequenas e microempresas;

•

Digitalizar oss processos, compras e fornecimentos da administração integrados ao site da
Prefeitura e ao site da Câmara dos vereadores.

Eixo 2: Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o
controle da gestão pública
•

Inclusão da matéria ou assunto Política nas escolas municipais. Através de capacitação de
professores e materiais didáticos como livros e gibis, ensinar o funcionamento do Estado e
da Política e como a sociedade pode e deve participar da vida Política do país.
p
Temas
abordando como funciona uma escola, como funciona uma prefeitura, para que serve e
como ocorre as eleições, como funciona um posto de saúde, o que são e como se
relacionam os poderes legislativo, executivo e judiciário, entre outros. Material e Método
padronizado para todo o Brasil com pesquisa de aproveitamento da matéria ministrada.
Deste modo o jovem cidadão conhece seu papel e inicia sua participação politizada na
sociedade;

•

Realização de plenárias por região da cidade apresentadas por representantes
repres
de bairro,
entidades classistas, executivo, legislativo abordando temas como Legislação Tributária,
qual a função do Prefeito, Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador
Sen
e
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como cobrá-los; realização
ão de pesquisas e coleta de propostas de temas junto à população
participante desses
es eventos;
•

Exposição bimestral, apresentada pelos próprios vereadores, das ações realizadas pela
Câmara Municipal, com a presença de deputados estaduais, de maneira objetiva, prática e
inteligível para a maior parte da população, através de eventos
eventos em anfiteatros e exibidos
pela rede de teve local, com Objetivo, Tempo de Execução, Número de Cidadãos
Beneficiados
os e Custo Previsto e Realizado.
Realizado

Eixo 3: A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle
•

Constituir conselho para
ara modernização, desburocratização e melhoria contínua na gestão
dos órgãos públicos, equipamentos municipais e autarquias instituindo um processo de
debates, críticas e sugestões de novas práticas nas repartições públicas objetivando
melhor uso dos recursos
sos públicos, eficiência na gestão de pessoas, redução no prazo de
entrega e melhoria da qualidade dos serviços prestados;

•

Capacitação dos candidatos a membros dos conselhos através de cursos, sob a
responsabilidade do poder público, que apresentem técnicas
técnicas de auditoria, legislação
tributária, técnicas de fiscalização e de análise e interpretação de relatórios e números
gerados pela administração pública;

•

Criar mecanismos de preservação
preser
das opiniões
ões dos conselheiros e das deliberações
deliberaç
dos
Conselhos.

Eixo 4: Diretrizes para a prevenção e combate à corrupção
•

Realizar parcerias com Organizações Não Governamentais
Governamentais de Combate à Corrupção para
ministrar palestras, orientações e distribuir material didático nas escolas de ensino
Fundamental, Médio, Instituições de Ensino Superior e Associações de Bairros;

•

A ausência de reconhecimento das melhores
melhor práticas realizadas por bons profissionais na
administração pública esvazia o aparelho/equipamento público destes servidores,
permitindo que pessoas corruptas e de má fé tomem posições importantes dentro do
sistema público. Evitar isso adotando práticas como: Instituir
Instituir a Meritocracia na Gestão
Pública, objetivando o reconhecimento e promoção dos servidores mais eficientes e
produtivos; promover para cargos de média gerência e diretoria servidores de carreira
evitando a descontinuidade apresentada pelos cargos em comissão;
comissão; e premiação por
inovação e aumento da eficiência e eficácia da gestão;

•

Realizar campanhas nos lugares públicos, redes sociais na internet e instituições de ensino
com exemplos de corrupção, para que a população saiba distinguir, dentro da cultura da
qual faz parte, o que é caracterizado como corrupção e o que não é, evitando com isso
aceitar o desvio como “prática regional ou local”;

•

Divulgar amplamente os canais de denúncias anônimas de corrupção e como o cidadão
deve proceder para entregar documentos, relatórios e situações suspeitas que estejam
lesando a administração pública
públ
e os cidadãos.
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