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Ministro
Jorge Hage,
da CGU, abre
1ª Consocial,
em Brasília

Começa a Etapa Nacional da

1ª Consocial
Delegados debatem até domingo (20), em
Brasília, sugestões para compor o Plano
Nacional de Transparência e Controle Social

D

epois de mobilizar cerca de um milhão de pessoas, realizar 302
Conferências Livres e contar com a participação de 150 mil
brasileiros nos estados e municípios, a 1ª Conferência Nacional
sobre Transparência e Controle Social (Consocial) chega à etapa final com o objetivo de priorizar 80 propostas das mais de 20,5 mil
sugestões para a construção do Plano Nacional sobre Transparência e
Controle Social. O evento acontece no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília, até o próximo domingo (20).
Na solenidade de abertura, os mais de 1,2 mil delegados eleitos nas
etapas anteriores para o debate nacional ouviram com atenção as palavras do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage.
Para Hage, a realização da 1ª Consocial é um marco histórico na vida
pública nacional e, certamente, contribui para o processo de consolidação da democracia no Brasil. Segundo ele, além de ser a primeira vez que
o tema é debatido em um processo conferencial, essa é uma demanda da
sociedade civil. “É a participação da cidadania na elaboração e execução
das políticas públicas”, afirmou.
Hage lembrou, ainda, a Lei de Acesso à Informação, que entrou em
vigor há dois dias e já computou mais de 1,6 mil pedidos de informação
aos órgãos públicos. “A cultura de 500 anos de segredos e propriedades

pessoais de servidores não será mudada em um dia, mas o dia 16 de maio
é o primeiro dia de uma caminhada revolucionária. A partir de agora,
a publicidade é regra e o segredo passa a ser exceção”, disse o ministro.
A diretora-executiva da Associação Brasileira das Organizações Não
Governamentais (ABONG), Vera Masagão, fez um discurso enfático e
bastante aplaudido pelos presentes. A representante da sociedade civil
lembrou que o debate teve iniciativa popular e a Conferência era algo
urgente. “A demanda por governos íntegros ultrapassa as discussões nas
entidades civis como as ONGs e já é um clamor da sociedade. Por isso,
vamos levantar a bandeira da transparência e do controle social para
construirmos juntos um Brasil melhor”, enfatizou, ao alertar também
para a necessidade do engajamento no processo pós-conferência e na
implementação da Lei de Acesso à Informação.
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da
República, Rogério Sottili, também participou da cerimônia de abertura
da 1ª Consocial. Representando o ministro Gilberto Carvalho, Sottili
conclamou os delegados a fazer da Conferência um marco histórico na
construção de um Brasil mais participativo. “Assim construiremos um
país verdadeiramente rico, em que todos participam do crescimento e
compartilham os verdadeiros valores e direitos da cidadania”, disse.
A solenidade de abertura dos trabalhos da 1ª Consocial também contou com a presença do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos;
do presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler; da
subprocuradora-geral da República, Denise Vinci Túlio; e do vice-presidente de Negócios dos Correios, José Furian Filho.

Boas-Vindas
Para manter informados
os participantes da Etapa
Nacional da 1ª Consocial,
a Coordenação-Executiva
preparou o Jornal Consocial.
Aqui você, conferencista,
encontrará informações
sobre o andamento do
encontro: programação,
entrevistas, debates
dos Grupos de Trabalho,
atividades culturais e muito
mais. O veículo terá três
edições – as duas primeiras
circularão durante o evento
e a terceira será enviada
aos participantes após seu
término, por mala-direta.
O Jornal é mais um esforço
da Coordenação Nacional
de Comunicação da
Conferência para o registro
deste marco histórico que é
a 1ª Consocial. Desejamos
reportar nestas três edições,
de forma transparente,
os anseios da sociedade
brasileira para uma gestão
mais ética por meio da
participação e do
controle social.
Boa leitura!
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Entrevista Fábio Félix da Cunha

“Controle social é um
direito do cidadão”
O
co ordenador-executivo nacional da
1ª Consocial, Fábio
Félix da Cunha, orquestrou os trabalhos e a equipe
de coordenadores para a realização
da Conferência. Otimista com os
resultados e os efeitos de todo o
processo conferencial, Fábio comemora o engajamento cada vez
maior da sociedade brasileira em
torno dos temas do encontro: a
transparência e o controle social.

Os representantes da CGU
participaram de várias etapas
da 1ª Consocial, visitando muitos estados brasileiros. Qual a
avaliação final, considerando
as atuações políticas e a participação popular?
Percebemos o forte engajamento
dos participantes e uma compreensão muito boa do tema (Transparência Pública e Controle Social), o que foi notável, também,
nas propostas/diretrizes sugeridas.
Qual a expectativa para a Etapa Nacional?
Esperamos que seja a síntese de
tudo que vivemos nas etapas preparatórias. É importante que os
delegados estejam comprometidos
com a temática da 1ª Consocial,
que representem e reproduzam o
diálogo-base de cada estado.
Alguns delegados são estreantes, mas muitos já participaram de outras conferências. Ter participantes
experientes é positivo para a
Etapa Nacional?
Sim. A participação dos já experientes auxilia bastante, porque
eles se dispõem com maior facilidade a trabalhar, debater, executar atividades importantes no
contexto nacional. Há um espírito de colaboração muito claro
nessas pessoas.

O coordenador-executivo da 1ª Consocial espera que o evento sintetize as etapas anteriores
do processo conferencial
Ainda nas etapas preparatórias, tivemos a Conferência
Virtual. Como foi a experiência de participar de um batepapo online?
A Conferência Virtual foi um debate muito qualificado, tanto nos
chats quanto nos fóruns e na etapa
de priorização das propostas. Foi
uma prévia da Etapa Nacional e
uma oportunidade única de compartilhar com todo o País as informações, dúvidas e, claro, respostas.
Percebi um público muito consciente e interado ao tema.
Após a análise das propostas/
diretrizes enviadas pela sociedade, quais os maiores anseios
identificados?

Há uma necessidade muito grande
de formação sobre cidadania, ética
e o cumprimento de um direito básico, que é a educação. Grande parte das proposições nos faz perceber
que há um consenso de que a escola
é o caminho para a construção de
uma sociedade mais íntegra. Outra
percepção é que as pessoas pedem
pelo agravamento das penas em casos de crimes de corrupção.
O Brasil começa a caminhar
para se tornar um país mais
transparente e a 1ª Consocial ajuda nesse processo. O que mais
é preciso para que a transparência e o controle social sejam temas de conhecimento e
de interesse público?

Já avançamos bastante na prevenção e combate à corrupção, mas
ainda há uma preocupação da
CGU quanto à conscientização da
sociedade de que o controle social
é um direito do cidadão. Também
notamos que ainda é preciso divulgar o que são e o que fazem os conselhos de políticas públicas, além
de identificar, por meio de denúncias sistemáticas, qualquer indício
de corrupção. A sociedade pode e
deve fazer isso. Os mecanismos de
participação popular existem e o
que precisamos é do engajamento
da população para que eles funcionem. É este o papel da 1ª Consocial:
preparar e capacitar a sociedade
para exercer um papel mais ativo
nesse combate.
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>> Homenagem

Vânia Vieira, da
CGU, apresentou
metodologia dos
grupos de trabalho

Correios e CGU

lançam selo e carimbo
comemorativos da 1ª Consocial

P

>> Propostas

Grupos de Trabalho
conhecem metodologia
proposta para os debates

ara representar a participação da sociedade no acompanhamento
da gestão pública, o Ministério das Comunicações e a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos lançaram selo personalizado e carimbo comemorativos da 1ª Conferência Nacional sobre
Transparência e Controle Social (Consocial).
O selo é composto pelo mapa do Brasil preenchido pelas cores do ipê
amarelo e contornado pela Bandeira Nacional, traduzindo a ideia de brasilidade. O selo mostra, ainda, a marca da 1ª Consocial, composta por elementos gráficos que formam uma mão que representa a participação. O carimbo expõe a marca do evento, destacando os nomes Controladoria-Geral da
União, Correios, a cidade de Brasília e a data da realização da Conferência.
O termo de lançamento do selo foi assinado na cerimônia de abertura do
evento pelo ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge
Hage, e o vice-presidente de Negócios dos Correios, José Furian Filho.
Furian explicou que, além de circular nas correspondências, o selo
e o carimbo vão integrar os registros postais brasileiros e os acervos
nacionais e de colaboradores estrangeiros.
“Os Correios se colocam à inteira disposição da CGU nas ações em
prol do fortalecimento da transparência, da cidadania e do aperfeiçoamento da gestão pública”, disse Furian. Para ele, a 1ª Consocial representa as aspirações do povo brasileiro por um país transparente e
participativo na gestão dos recursos provenientes da sociedade.
Para os participantes da 1ª Consocial que necessitarem postar correspondências, os Correios estão disponibilizando uma caixa de coleta no local do
evento. O estande da instituição também está à disposição do público para
informações sobre suas atividades, além de ter à venda selos e postais.
Angela Ramos

Angela Ramos

Cobertura do Dia

Reuniões serão essenciais para a priorização das propostas/diretrizes que irão
nortear a criação do Plano Nacional sobre Transparência e Controle Social
metodologia para os
debates dos Grupos de
Trabalho da 1ª Consocial
foi apresentada na
manhã de sexta-feira (18) pela diretora de Prevenção da Corrupção
da CGU, Vânia Vieira. Para ela,
as discussões serão fundamentais
para uma escolha mais objetiva das
propostas/diretrizes que vão nortear a criação do Plano Nacional
sobre Transparência e Controle
Social. “A intenção é que todo esse
trabalho, no fim da Conferência,
resulte em 80 propostas”, disse.
A Conferência tem como temas quatro eixos: I - Promoção da
Transparência Pública e Acesso à
Informação e Dados Públicos; II Mecanismos de Controle Social,
Engajamento e Capacitação da Sociedade para o Controle da Gestão
Pública; III - A Atuação dos Conselhos de Políticas Públicas como

Instâncias de Controle; e IV - Diretrizes para a Prevenção e o Combate à Corrupção.
Durante a Etapa Nacional, cada
um dos Eixos Temáticos será debatido por quatro Grupos de Trabalho,
totalizando 16 Grupos, com cerca de
90 participantes cada, incluindo facilitadores. A partir dessa divisão, os
Grupos de Trabalho debatem, qualificam e priorizam as propostas mais
interessantes. “É importante que os
grupos tenham em mente que, nesta fase, o foco deve estar no debate
democrático das bases temáticas,
sem alterar o sentido original das diretrizes iniciais”, ressaltou Vânia.
Cada Grupo de Trabalho apresentou no final da tarde de sextafeira (18) cerca de 60 propostas que
serão debatidas e reavaliadas até o
fim deste sábado (19), quando serão
escolhidas as 20 propostas que passarão à priorização eletrônica.

>> Priorização Eletrônica
Cada delegado receberá, na
manhã de domingo (20), um
Caderno de Propostas com
os resultados dos Grupos de
Trabalho, identificado por Eixo
Temático. “A priorização será
feita de forma eletrônica, para
que os participantes consultem
os resultados parciais a cada
meia hora”, explicou Vânia
Vieira. Cada um dos delegados
poderá priorizar o máximo de
20 diretrizes, sendo que cada
um poderá escolher a mesma
proposta por até cinco vezes.
Na próxima edição do Jornal
Consocial, você, conferencista,
terá mais informações sobre
o processo de priorização
eletrônica em uma matéria
especial sobre o assunto.
Não perca!

Caixa de coleta dos Correios atende participantes
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Maio

Quinta-feira

8h às 20h >> Credenciamento
19h >> Jantar

Sexta-feira

8h às 10h >> Credenciamento
residual
8h30 >> Painel Criativo
e Painel Virtual
10h às 11h >> Solenidade
de abertura
11h às 12h >> Mesa de
explicações gerais
12h às 14h >> Almoço
14h às 18h >> Grupos de
Trabalho
A partir das 18h >> Jantar
19h30 às 21h >> Atividade
cultural

Sábado

8h30 às 18h >> Grupos de
Trabalho
12h às 14h >> Almoço
A partir das 18h >> Jantar
19h30 às 21h >> Atividades
culturais e troca de
experiências autogestionadas
A partir das 19h >>
Preparação para o dia
seguinte (atividade dos
sistematizadores)

Domingo

8h30 às 9h30 >> Plenária de
Orientações
9h30 às 15h >> Tribuna Livre
10h às 15h >> Priorização
12h às 14h >> Almoço
15h às 16h >> Leitura
e aprovação – quando
necessário – das moções
16h às 16h30 >>
Apresentação sistematizada
do Painel Criativo e de alguns
vídeos
16h30 às 17h30 >> Leitura do
resultado final da Conferência
17h30 às 18h >>
Encerramento oficial
da 1ª Consocial

>> Destaques
Show
Nascido em uma família de músicos, Marcelo
Zamith foi aluno da Escola de Música de
Brasília, onde estudou canto, oboé e trombone.
Mais tarde, iniciou sua carreira como cantor e
compositor. Marcelo, que se apresenta hoje (19),
às 12h, já dividiu o palco com grandes nomes,
como Oswaldo Montenegro e Luiz Melodia.
Com certeza é uma ótima oportunidade para
conhecer o talento do cantor carioca.
Às 20h, quem se apresenta é a cantora
Diana Mota. A artista venceu a categoria
Melhor Música Instrumental do Festival da
Rádio Nacional de Brasília, em 2011, com a
composição “Saudades de minha mãe”.
Não perca nenhuma das atrações programadas
na agenda cultural!

Este evento é
importantíssimo
porque tem a
participação
de movimentos
e pessoas que
lutam por mais
transparência.”
Márcio Pena,
Ceará

Angela Ramos

>> Programação
CONFERêNCIA
NACIONAL

COMENTÁRIOS
Angela Ramos

FIQUE POR DENTRO

A nossa intenção
é aprovar todas
as propostas
defendidas nas
plenárias nos
estados.”

Interação
Você, conferencista, não precisa se limitar a
conhecer apenas um único tema de debate.
Aproveite o horário das 8h às 10h e circule
entre todas as salas temáticas (Grupos de
Trabalho) da 1ª Consocial. O conhecimento de
todos os eixos é fundamental para um debate
qualificado. Esse pode ser mais um momento
para conhecer as demais propostas e trocar
experiências. Bom debate!

Painel

Alzemira Marins,
Rio de Janeiro

A 1ª Consocial é o primeiro passo para
a realização de um sonho, que é limpar a
corrupção que existe nesse País.”

Neste sábado (19), os delegados, observadores
e demais participantes da 1ª Consocial poderão
conhecer o Painel Virtual – uma ferramenta
de expressão de opinião que estará disponível
das 10h às 11h, próximo ao restaurante. Grave
vídeos de até um minuto sobre seu Tema-Eixo
e dê seu depoimento. O atendimento será
por ordem de chegada. O Painel Virtual está
localizado ao lado do Painel Criativo. Os vídeos
estarão disponíveis no canal da 1ª Consocial
no YouTube, na galeria de vídeos do Portal da
1ª Consocial no www.consocial.cgu.gov.br e
nos perfis da Conferência nas redes sociais.

>> Internet

Música

A 1ª Consocial na rede

Na hora do almoço, relaxe um pouco ao som de
música de qualidade. O acordeonista e sanfoneiro Sivuquinha, figura conhecida no cenário
musical, fará apresentação às 13h. Imperdível!

Adalberto Santos, Roraima

É uma alegria ver os participantes
engajados em uma luta que pretende
expandir e melhorar a nossa
participação.”
Lizete Verillo, São Paulo

A 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social
(Consocial) tem cobertura em tempo real. Participantes de Brasília
e outros estados podem acompanhar todas as notícias sobre a
Conferência no endereço www.consocial.cgu.gov.br. Além das
notícias, o portal conta com galeria de fotos e comentários dos
participantes sobre o evento.
A 1ª Consocial também está nas redes sociais. No Facebook,
Twitter e Orkut é possível conferir, durante toda a programação,
o andamento da Etapa Nacional. Mesmo quem está longe pode
interagir, curtir e compartilhar todas as novidades. Participe!
Facebook - Consocial Cgu
Twitter - @ConsocialCGU
Orkut - Comunidade 1ª Consocial
YouTube - www.youtube.com/user/consocial

