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Brasil quer mais transparência e

CONTROLE SOCIAL
1ª Consocial prioriza 80 propostas da
sociedade para elaboração do Plano
Nacional sobre Transparência Social.
A mais votada foi a que estabelece um
valor limite para as campanhas eleitorais
Suzana Campos

P

or meio de um sistema eletrônico inovador, no
terceiro dia da Etapa Nacional da 1ª Consocial
(domingo, 20), os delegados de todo o País
priorizaram as propostas que vão subsidiar o Plano
Nacional sobre Transparência e Controle Social.
A modificação da Lei de Diretrizes e Bases (proposta 101)
também consta entre as mais votadas, mas a proposta que
obteve mais votos entre os delegados foi a que estabelece
um valor limite para as campanhas eleitorais (proposta
185). É importante ressaltar que todas as 80 propostas
elencadas pelos delegados vão compor o documento que
será encaminhado ao Governo Federal.
A obrigatoriedade do orçamento participativo nas três
esferas governamentais (proposta 104) e a obrigatoriedade
da prática de licitações abertas (proposta 1) também
constam no ranking das mais priorizadas.

Dever cumprido
Com o sentimento de dever cumprido, o coordenadorexecutivo da 1ª Consocial, Fábio Félix da Cunha, disse que,
como servidor, é gratificante ver o resultado da realização de
uma Conferência que tem um alto grau de complexidade.
“Mesmo assim, conseguimos mobilizar e envolver as
pessoas. Foi muito bom ver a participação e a construção
de propostas impactantes e relevantes para o Brasil”, avaliou.
Enquanto cidadão, Fábio revelou que tem muito orgulho em
ter contribuído para o sucesso da 1ª Consocial.
Para a presidente da Comissão Organizadora Nacional da
1ª Consocial e diretora de Prevenção da Corrupção da CGU,
Vânia Vieira, todos os objetivos foram cumpridos e, mesmo
assim, o trabalho não acabou, pois o desafio de todos os
participantes é acompanhar a implementação das propostas.
Na avaliação do secretário-executivo da CGU, Luiz
Navarro, todo o processo de realização da 1ª Consocial foi
exitoso, uma vez que mobilizou os cidadãos a se envolver
em um tema tão relevante para o País. “Vai ser muito mais
gratificante ver o trabalho da Consocial se transformar em
projetos de lei em um futuro próximo”, declarou.
O processo de priorização ocorreu sem transtornos e foi
muito elogiado pelos participantes. Para Daniele Medeiros,
que representou o poder público do Pará, a participação dos
cidadãos na construção das propostas foi excelente. Daniele

contou que conseguiu abranger todas as propostas que
considera importante constar no Plano. Já o representante
de Roraima, Paulo de Andrade, disse que o sentimento de
cidadania foi evidente no momento da seleção. “Debati nos
trabalhos de grupo e agora defendi as propostas que acho
fundamentais para uma real transparência dos atos do
poder público.”
Ainda com o aparelho eletrônico nas mãos, a
representante da sociedade civil do Paraná, Aparecida
de Souza, declarou que se sentiu importante ao ajudar
na construção de um Plano que vai mudar os rumos do
País. “Mesmo depois de voltar para minha cidade vou
acompanhar sua implantação”, assegurou.
O exercício da democracia foi o que manteve todos
os participantes unidos desde as primeiras etapas até
chegar ao grande momento da realização da 1ª Consocial.
O documento com as 80 propostas priorizadas será
encaminhado para o Governo Federal e vai ajudar o Brasil
a ser um País mais transparente.
Apoio
No domingo (20), a presidenta da República, Dilma
Rousseff, enviou uma carta aos participantes da 1ª Consocial
e congratulou todos os delegados, em suas palavras, “pelo
monumental trabalho de civismo e cidadania”. E prometeu:
“Podem estar certos que iremos examinar com toda a
atenção e carinho as propostas aprovadas, analisando a
viabilidade de cada uma delas, de modo a avançarmos ainda
mais no instrumental da transparência, da democracia, da
participação e do enfrentamento da corrupção, áreas nas
quais vocês já conhecem o meu compromisso, pois é o
compromisso de uma vida inteira”.
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Entrevista Mário Vinícius Spinelli

“Vamos trabalhar para que
a Lei de Acesso à Informação
Pública seja cumprida”

Daniela Cardoso

N

a semana da realização
da Etapa Nacional da
1ª Consocial, a população brasileira comemorou um marco na relação entre a
sociedade e o Estado: entrou em
vigor, na última quarta-feira (16),
a Lei de Acesso à Informação
Pública (Lei nº 12.527/2011). O
texto estabelece que qualquer pessoa pode ter acesso a documentos
e informações que estejam sob a
guarda de órgãos públicos, em todos os poderes e níveis de governo.
Para comentar o assunto, o Jornal
Consocial entrevistou o secretário de Prevenção da Corrupção
e Informações Estratégicas da
Controladoria-Geral da União
(CGU), Mário Vinícius Spinelli.

Como o senhor avalia a reação dos participantes da
1ª Consocial à Lei de Acesso à
Informação Pública?
Sem dúvida, a Lei provoca uma
revolução no País no que diz respeito à prevenção da corrupção
e à melhoria da gestão pública.
Seria muito bom que os envolvidos na Conferência utilizassem
permanentemente a Lei. Temos
que exigir dos órgãos públicos de
todas as esferas de governo e de
todos os poderes a máxima transparência. Vamos trabalhar para
que ela seja plenamente cumprida, pois lutamos muito para que
fosse aprovada.
Quais os planos da Secretaria
para colocar a lei em prática?
A Secretaria atua tanto na área de
prevenção da corrupção como na de
produção de informações de inteligência. Estamos a pleno vapor, com
novos projetos de monitoramento
da Lei de Acesso à Informação no
âmbito do Poder Executivo Federal.
Vamos fazer campanhas de divul-

Angela Ramos

>> Expediente

Mário Vinícius Spinelli espera que o público da 1ª Consocial utilize permanentemente a Lei
gação, pensaremos na mobilização dos municípios e capacitação
para que eles possam cumprir o
que determina a Lei.
Na área de prevenção da corrupção, quais foram os temas
mais debatidos na 1ª Consocial?
Foram muitas discussões, a exemplo da regulamentação do lobby;
da aprovação do Projeto de Lei
nº 6.826, que pune empresas corruptas; do financiamento de campanhas políticas; da mobilização
e capacitação da sociedade para
que ela exerça o controle social; do

Temos que exigir dos
órgãos públicos de
todas as esferas de
governo e de todos
os poderes a máxima
transparência”
fortalecimento de órgãos municipais de controle; da ampliação das
penas para crimes de corrupção; e
da inserção das disciplinas ética e
cidadania na grade escolar.

A sua Secretaria é responsável
pelo Portal da Transparência.
Essa ferramenta tem sido utilizada de forma eficaz?
Sim, no entanto, uma das metas da
Secretaria é reestruturar o Portal da
Transparência para torná-lo mais
amigável, possibilitando que a sociedade faça consultas mais complexas de modo mais simples e ágil.
O nosso portal é considerado um
dos melhores do mundo, mas ainda
não estamos satisfeitos. Queremos
melhorar e facilitar o acesso para
que tenhamos um aumento do número de visitas.
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Adolescentes,
mesmo em minoria,
mostram força
política na
1ª Consocial
Hérika Tavares e Suely Frota

J

oelson Soares, de Mato Grosso do Sul, e Angel Lakismy, de
Minas Gerais, ambos com 17 anos, venceram as eleições para
delegados nas conferências preparatórias da 1ª Consocial e
representaram seus estados na Etapa Nacional, em Brasília, sendo
os conferencistas mais jovens presentes.
Com engajamento político, que os diferencia de muitos jovens, os
adolescentes participaram dos Grupos de Trabalho e, agora, pretendem
cumprir o objetivo da 1ª Consocial ao atuar com os governos locais na
implementação do Plano Nacional sobre Transparência e Controle Social.
Angel, que há quatro anos participa das atividades da Câmara
Municipal de Pouso Alegre (MG), quer, ao chegar ao município, debater
com o poder público local as melhores formas de controle social e,

principalmente, de transparência. “Eu pretendo
levar o que aprendi aqui e mostrar que é possível ter
uma sociedade mais justa, igualitária e transparente.
É muito importante que a população fique sabendo
para onde vai o dinheiro dela, que é arrecadado
pelo governo e deve ser investido para o bem da
sociedade”, ressalta.
Joelson sempre se incomodou com a realidade política
de sua comunidade e depositou, na 1ª Consocial, parte
de sua esperança por um País melhor. “Participar desta
Conferência foi uma conquista. O que aprendi aqui
vai ser repassado a outros jovens da minha escola e
comunidade. A semente vai ser plantada e os outros
adolescentes vão entender, em efeito dominó, que é
possível fazer a diferença no futuro.”
Para isso, os delegados ressaltam que é preciso
acreditar no potencial dos jovens como mobilizadores
e facilitadores de uma sociedade mais democrática.
Segundo Angel, “o jovem também tem palavra e
pode participar de uma conferência desse porte,
mostrando que é o futuro do País, da nação”. Para o
delegado de Mato Grosso do Sul, os jovens possuem
uma força imensurável e não têm consciência disso.
“Essa pirâmide, na qual o poder está em cima e a
sociedade, embaixo, é uma inverdade. O poder está
na sociedade. Então, jovens, despertem, cuidem do
Brasil como se fosse um filho”, diz.

Angel Lakismy há quatro anos participa
das atividades da Câmara Municipal de
Pouso Alegre (MG)
Guilherme Kardel

>> Participação

Angela Ramos

Cobertura do Dia

Para Joelson Soares, de Mato Grosso do Sul,
participar da Conferência foi uma conquista

>> Fotos

Atrações musicais animaram os
participantes em todos os dias da
1ª Consocial

Guilherme Kardel

Guilherme Kardel

Angela Ramos

Pastoral da Juventude de Passo Fundo (RS) Delegada confere as notícias do
também marcou presença na Conferência Jornal Consocial, veículo oficial da
Conferência

Conferência foi palco para mobilização
política feminina

Delegados gaúchos comemoram
participação na 1ª Consocial
Guilherme Kardel

Angela Ramos
Angela Ramos

Delegação paranaense foi uma das
maiores na 1ª Consocial

Guilherme Kardel

Confira os registros feitos durante a 1ª Consocial, em Brasília

Guilherme Kardel

Cenas da 1ª Consocial

Participantes defenderam propostas/
diretrizes na priorização eletrônica

Delegados reunidos para o
encerramento da 1ª Consocial
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>> Destaques
Maíra Elluké

COMENTÁRIOS
Angela Ramos

FIQUE POR DENTRO

A sinergia e a diversidade dos participantes do
evento que vieram para exercer voz e voto daqueles
que representam e lutam por democracia devem
ser destacadas. O Plano será um forte instrumento
para os governos de todas as esferas.”

Democracia

Rafael Romagnoli,
São Paulo
Angela Ramos

Uma das novidades da 1ª Consocial foi a possibilidade de os
participantes expressarem suas opiniões sobre as temáticas
do evento em dois painéis. Os mais de mil conferencistas
puderam deixar suas impressões no Painel Virtual, um
púlpito em que todos os comentários eram gravados e
exibidos nas redes sociais do evento; e no Painel Criativo –
quadro de dez metros de largura por dois de altura que foi
totalmente tomado pelas palavras dos delegados.

Trouxemos para o evento os anseios e os sonhos
de toda a sociedade em ver e ter um País mais
transparente, democrático e com a participação
do povo no controle de gestão. Isso em breve
será realidade.”

Talentos

Adalberto Santos,
Roraima
Angela Ramos

Além dos debates das proposições, o evento ainda foi
espaço para os conferencistas expressarem seus talentos.
Um exemplo foi o delegado de Mato Grosso Valdecir
de Souza Barboza, que apresentou uma composição
própria relacionada aos Eixos Temáticos da 1ª Consocial,
no sábado (19). “Esta é uma forma de expressar o meu
sentimento diante de todos que estão no evento”, disse.

A 1ª Consocial nos deixa como produto um Plano
rico em contribuições vindas de todos os cantos
do Brasil e que contempla as mais diversas áreas.”

Teatro

Cartões-postais
Patrocinador oficial da 1ª Consocial, os Correios
desenvolveram mais uma ação especial para o evento.
Além do selo e do carimbo comemorativos, foi lançado
um cartão-postal na tarde de sábado (19). Com a
logomarca do evento e a inscrição “Estou participando”,
cada conferencista pôde enviar dois cartões-postais
gratuitamente. A coordenação-executiva da 1ª Consocial
enviará um segundo modelo de cartão-postal para cada
participante e para as entidades que militam em áreas
comuns à temática da Conferência, com o objetivo
de lembrar que ainda há muito por fazer para que as
diretrizes da 1ª Consocial virem realidade.

Participe
Os delegados podem continuar participando das
discussões iniciadas na 1ª Consocial por meio das
redes sociais oficiais do evento. Também é possível
deixar sugestões, elogios ou reclamações. Com sua
participação, acreditamos que as próximas edições
serão ainda melhores!
Facebook: Consocial Cgu
Twitter: @ConsocialCGU
Comunidade no Orkut: 1ª Consocial
YouTube: www.youtube.com/consocial

Angela Ramos

Helena Costa,
Maranhão

A sociedade não está acomodada e tem sede de
mudar seu destino para algo melhor. Foi esse
desejo de mudança que vimos aqui.”
Romualdo dos Santos,
Bahia

Angela Ramos

O grupo ACEP de Teatro e Música, da Associação
Cearense de Estudos e Pesquisas, fez uma participação
especial no segundo dia da Conferência. Com uma
apresentação cheia de humor e usando paródias de
músicas conhecidas, o grupo levou o público a uma
reflexão sobre a atual realidade brasileira. Foram
abordados temas como corrupção, desvio de dinheiro
público e a falta de informação das pessoas sobre a
gestão pública, evidenciando os problemas do País de
forma descontraída.

A transdisciplinaridade dos assuntos discutidos
foi muito bacana. Ter, por exemplo, a educação
fiscal e seus desdobramentos inseridos nas
discussões mostra a seriedade deste trabalho.”
Elaine Souza,
Rio de Janeiro

A 1ª Consocial vem trazer um ânimo maior à sociedade brasileira
quanto ao destino de nossa pátria.”
Paulo Rodrigues, Goiás

>> Internet

Participe da enquete no Portal Consocial
Toda a cobertura da Etapa Nacional da 1ª Consocial está disponível no Portal Consocial
(www.consocial.cgu.gov.br). Além de notícias, é possível acessar fotos, vídeos, manuais, relatórios
das etapas preparatórias e comentários. A equipe de comunicação da 1ª Consocial agradece a
todos os participantes, autoridades e integrantes da Comissão Organizadora Nacional (CON)
que colaboraram com entrevistas, depoimentos e explicações que hoje compõem o material
informativo sobre a Etapa Nacional. Deixamos um “até breve” convidando todos os conferencistas
a responder a enquete “Você participaria da 2ª Consocial?”, no Portal Consocial.

