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0 mundo tern testemunhado uma crescente 
d1scussao acerca de mecan1smos de controle que 
1n1bam ou evatem a<;oes corruptas, de 1nd1viduos ou 
grupos, contra os 1nteresses publicos. Com a 
necessadade de propor at1v1dades que colaborem 
com esse controle, estud1osos apresentam uma 
gama de expl1cac;oes para 1dent1ficar as causas do 
problema. Alguns af1rmam que ser corrupto e uma 
man1festac;ao do comportamento individual. Outros 
expl1cam que a corrup<;ao se or1gina de aspectos 
ma1s gera1s, como o arcabouc;o politico e cultural, o 
desenvolv1mento econ6m1co ou mesmo as relac;oes 
soc1a1s . 

Alem de contr1bu1r para a exclusao social, a 
corrupc;ao pode gerar a diminuic;ao dos niveis 
democrat1cos numa sociedade, visto que ela atinge 
as 1nst1tu1<;oes responsaveis por promover qualidade 
de v1da e respeito aos direitos e liberdades 
1nd1v1dua1s. Por ISSO, e necessario que mecanismos 
de controle seJam aperfeic;oados e instituidos para 
que os modelos de gestao publica sejam menos 
vulnerave1s. E importante tambem que a sociedade 
se organize e busque estruturas para acompanhar a 
execuc;ao dos programas governamentais. 

0 Ac;oes, deste mes, relata duas iniciativas que 
contr1buem para minim1zar a corrupc;ao. Uma e a 
atuac;ao do Conselho Municipal de Saude de Passo 
Fundo (RS), que Ja conseguiu, por exemplo, impedir 
a cobranc;a dos honorarios medicos e exames dos 
usuar1os do Sistema On1co de Saude, pelos hospitaas 
conven1ados. Outra iniciat1va acontece em 
Pernambuco, no municipio de Afogados da 
lngaze1ra. 0 Forum de Polit1cas Publ1cas, em parceira 
com a Camara de Vereadores, ira fiscalizar algumas 
ac;oes da Prefe1tura. 

CAROS LEITORES(AS) 

Este momenta e oportuno para exercer o controle 
social dev1do a elaborac;ao da Lei de Di retrizes 
Orc;amentar1a (LOO) do seu mun1cipio. Voce pode 
intervir enviando propostas de emenda ao 
Leg1slat1vo. Ao anal1sar o proJeto de LOO, e precise 
observar se esta garant1da a participac;ao popular 
durante a elaborac;ao da Lei Orc;amentar1a Anual. 
ldent1ficar tambem 0 percentual dos creditos 
suplementares, ou seJa, a porcentagem de 
remaneJamento do orc;amento que o Executive pode 
fazer sem ped1r autor1za~ao ao Leg1slativo. 

Outra pec;a que possibilita o controle e o Plano 
Plurianual (PPA), instrumento de planejamento dos . , . 
programas governamenta1s para os prox1mos 
quatro anos. O Governo Estadual esta elaborando o 
PPA atraves do Programa Governo nos Municipios 
(ver o Ac;oes numero 14). Ja no ambito nacional, o 
Governo Federal esta consultando a sociedade, 
atraves de audiencias publicas em cada Estado. A 
sociedade quer discutir propostas que permitam o 
monitoramento de todo o ciclo orc;amentario, 
como a implementa<;ao de canais de acesso aos 
dados do Sistema lntegrado de Administrac;ao 
Financeira e ao Sistema de lnformac;oes Gerenciais 
e de Planejamento do PPA. Voce pode ter mais 
informa<;oes na pag 03. Boa Leitura. 
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Entidades da socledade clvll convld 
Democratiza~lo do Or~amento Publlco de 
a sua experiencia e contrlbulr na con 
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Afogados da lngazeira tem hoje em funcionamento uma comissao de 
acompanhamento das obras publicas, formada por dois vereadores, que 
representam a Camara, e dois representantes do Forum de Politicas 
Publicas da Sociedade Civil, sendo um da zona rural e outro da zona 
urbana. A comissao solicitou as planilhas de custo dos projetos e serao 
feitas visitas de campo para verificar as obras in loco. Denuncias de 
cisternas de placas que sao construidas em troca de votos e sem utilizar 
todo o material projetado serao apuradas pela comissao, alem do 
funcionamento de programas sociais como o Peti, Vale-Gas e outros em 
parceria com o Governo Federal. Representantes do poder executivo estlo 
descontentes com as criticas da sociedade. 
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Diversas entidades do municipio - sindicat 
associa~oes e lgrejas se organizaram e instituira 
Forum Democratico em Prol do Or~amento Puhl o. 
As entidades irao participar de uma oficina, a er 
realizada pelo CCLF, para adquirir no~oes ba cas 
sobre legisla~ao e ciclo or~amentario. Tambem rao 
definidas estrategias de atua~lo junto aos 
publicos locais. 
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TRANSPAR~NCIA BRASIL 
TRABALHA NO COMBATE A 
CORRUP~AO 
D1ferente de mu1tos pa1ses em desenvolv1mento, o 
Brasil possu1 uma Const1tu1(ao moderna e 
abrangente, no que d1z respeito ao controle social 
sobre as pol1t1cas publ1ca: como, por exemplo, a Lei 

.__ Ide Res_pQnsah1l1dade F1sc!.ll 0 que expl1ca, entao, a 
alta 1nc1denc1a de corrup(ao nas rela(oes do Estado 
com a soc1edade bras1le1ra7 Alguns dos motivos 
apontados sao o mau func1onamento dos 
mecan1smos de acompanhamento e controle do 
Estado, a ba1xa art1cula(ao entre as 1nstancias de 
fiscal1za(ao e a pouca cultura do Governo em 
SIStemat1zar e d1spon1b1l1zar 1nforma(iO a 
soc1edade. 

A corrup(ao e um dos pr1ncipais obstaculos ao 
combate a pobreza e a afirma(ao a justi(a social, 
uma vez que ela subtrai do dinhe1ro publico recursos 
essenc1a1s para a condu(ao das politicas de governo 
para o desenvolvimento economico e social. A 
corrup(ao e tambem um dos principais fatores de 
desest1mulo ao 1nvest1mento externo no pais. 

As cond1(oes que propic1am os atos de corrup(ao 
prec1sam ser 1dent1ficadas e el1m1nadas. Caso isso 
nao seJa fe1to, mesmo que eventua1s corruptos 
seJam pun1dos, de nada ad1antara, porque seus 
subst1tutos encontrarao as mesmas facilidades. 
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TRANSPAR~NCIA BRASIL • Com o prop6slto 
combater as dlferentes formas de conu~o, a 
Transparfncla Brasil trabalha em allan~ cotn 
organ1za(6es do Estado (poderes executlvo, 
leg1slat1vo, judiciario e Ministerlo PUbllco), do setor 
privado, de instltul(oes acadfmlcas e de 
organlza(6es da sociedade civil. 

Associada a Transparency International, a Tlrasll 
nlo recebe ou formula denunclas e nem conduz 
investiga(6es, pois a entidade acredlta que lsso seja 
fun(lo da imprensa e das estruturas do Estado. A 
ONG conduz projetos e iniciatlvas dlversas, corno 
campanhas de conscientlza~lo eleltoral, 
diagn6sticos de corrup(lo em municfplos e 
aperfei(oamento de processos de monitoramento 
de finan(as municipais pela sociedade civil. 

Uma de suas prioridades e a produ(lo de 
conhec1mento sobre o fenome 
publ1ca(lo mais recente ea canllh ·o combate l 
corrup(io nas Prefeituras do Brasil", edltada pela 
entidade em colabora(io com a Amarrlbo - Amigos 
Associados de Ribeirlo Bonito. A canilha descreve 
as situa(oes ti picas de corrup(io nos munlcf plos e 
da dicas de como enfrentar o problema. 



CONSELHO DE SAUDE INVESTE 
0 PODER DA ARTICULAc;Ao E 

CAPACITAtAO 

0 Conselho Mun1ci al de Sal.Ide defi>assq Fund01tem 
contn u1 o na melhor1a do atendimento da rede 

ublica a anir de estudos sobre o is m ni o d 
e uma ampla articula~ao com o Forum 

a Luta pela Saude, espa~o aberto a todos 
comprometidos com a saude publica. As politicas de 
saude defend1das pelas entidades usuarias e aliadas 
no Conselho slo resultados de discussoes no 
F6rum, que passou por constantes processes de 
forn1a~o e conta com a assessoria do Centro de 
Educa~lo e Assessoramento Popular (CEAP). 

Fol assim que os usuarios conseguiram a 
coordena~lo do Conselho e a hegemonia nas 
dellbera~6es. Em seguida, o Conselho formou as 
comiss6es: flnan~as, tecnica, fiscaliza~ao e saude 
do trabalhador. Todos os pareceres sao expostos 
nas reunl6es ordinarias e fundamentam as decisoes 
dos conselheiros nas diversas delibera~oes. 

Em 2001 , no processo de verifica~ao do relat6rio de 
gestlo do or~amento de 2000, a comissao de 
ftnan~s do Conselho identificou problemas com 
algumas notas de empenho e c6pias de cheques da 
ordem de 500 mil reais. 0 Conselho decidiu nao 
aprovar o relatorio de gestao, inclusive, para depois 
nlo ser responsabilizado por irregularidades. 

A aprova~o das contas implicou na inclusao da 
Prefeltura no CADIN (Cadastro de lnadimplentes do 
Poder PUblico), que impediria a administra~ao 
municipal de receber o repasse dos programas de 
saUde do Estado. Diante do problema, o Conselho 
el1borou uma resolu~ao, na qual a aprova~ao do 
relat6rio de gestao de 2000 ficou condicionada a 
uma audltoria do Tribunal de Contas do Estado e do 
Fundo Estadual de Saude. Caso fosse constatada 
alguma 1rregularidade, a denuncia seria 
encamlnhada ao M1nisterio Publico, atitude tomada 
pelo Conselho apenas quando se esgotam as 
poss1b1lldades de d1alogo com o Executive. 

A atua~lo do Conselho junta a Secretaria Municipal 
de Saude e 1ntensa e OS confrontos gerados ja 
provocaram a substitui~ao de tres secretaries 
mun1c1pa1s em dezoito meses. 0 ultimo perdeu o 
cargo apos a contasta~ao de uma diferenf;a de dais 
milh6es de rea1s entre o relat6rio elaborado pela 

gestao e o do Conselho. Ap6s o epis6dio, o relat6rio 
de gestao desapareceu. 

Atraves de uma grande mobilizaf;ao popular na 
Camara de Vereadores, o Conselho tambem forf;ou o 
atual Prefeito a retirar e arquivar o projeto, que 

retendia mudar a lei do Conselho, tornava o 
:uJC¥1llW~~~-~~membro nato da presidencia, 

diminuia o numero de entidades e reformulava a 
eleif;ao dos representantes dos usuarios. 

Com esse trabalho, o Conselho ja conseguiu impedir 
a cobranf;a dos honorarios medicos e exames dos 
usuarios do SUS pelos hospitais conveniados. Os 
desafios estao na elaboraf;ao do Plano Municipal de 
Saude (planejamento a longo prazo para as af;oes e 
programas do setor) e na criaf;ao de veiculos 
pr6prios de comunicaf;ao entre os conselheiros e a 
populaf;ao, coma a edif;ao de um jornal e de um 
programa de radio, abordando problemas na area da 
saude. 

Geralmente, os 
pres1dentes dos 
Conselhos de 
Saude sdo os 

• secretar1os 
mun1c1pa1s de 
Saude. Em Posso 
Fundo, o 
pres1dente e 
escolh1do entre 
todos os 
conselhe1ros em 
uma elei,ao 
aberta. 
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AL ' d D1retr1zes e B ses da Educac;ao Nac1onal e o 
Est tuto da Cr1anc;a e do Adolescente garantem 
d1r 1tos educac1ona1s, mas nao foram 
r gul m ntadas as fontes dos recursos para a 

due \ao 1nfant1I a prat1ca, quase a total1dade dos 
2 5 dos 1n1postos do n1un1c1p10 que sao v1nculados a 

ducac; o a1 para o ens1no fur1damental. Sendo 
S Im prat1camente toda a demanda f1ca entregue a 
oc1 dade c1 11, atraves de creches comun1tar1as e 
nt1d des f1lantrop1cas e rel1g1osas 

A Controlador1a Geralda Un1ao (CGU), orgao l1gado a 
Pres1denc1a da Republ1ca, lanc;ou o seu programa de 
combate a corrupc;ao, real1zando sorte1os mensa1s 
de mun1c1p1os todos com populac;ao de ate 20 mil 
hab tantes em que o governo va1 f1scal1zar o uso de 
recursos repassados pelo Tesauro Nac1onal. Serao 
sorteados 4 036 mun1c1p1os e Ja foram selec1onados 
26 deles entre eles, Alago1nha, que f1ca no Agreste 
de Pernambuco A proposta e real1zar aud1tor1as em 
ate 1 00 c1dades por mes. Obras e programas 
estadua1s ou federa1s f1nanc1ados pela Un1ao 
tan1ben1 estarao sob a m1ra da CGU. 

A m1n1stra do Me10 Amb1ente, Marina Silva (PD, 
quando era senadora, apresentou uma emenda a 
LOO 2002 com o objet1vo de cr1ar o orc;amento 
soc1a que pretend1a tornar obr1gator1a a e ecuc;ao 
das despesas soc1a1s 0 proJeto fo1 arqu1vado e o 
or<;amento continua autor1zat1vo Um dos problem as 

que os gastos soc1a1s sao tratados em segundo 
piano em face da pr1or1dade dad a ao pagamento dos 
Juras e encargos da d1v1da publ1ca, prev1sta na Lei de 
R sponsab1l1dade Fiscal 

A Transparenc1a Internacional real1zou um relat 6r10 
sabre 1nd1ce de corrupc;ao, estudando 1 02 paises. 0 
Brasil e o 45° lugar, no mesmo patamar que a 
Bulgaria Jamaica Peru e Polonia Na America Latina, 
o Brasil e o se to pa1s entre os 21 1nclu1dos na 
p squ1sa 0 Chile esta na frente e o Paragua1 e o 
u t mo da reg1ao 
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Pa1ses ma1s corruptos 
Bangladesh 

Paragua1 
Publica~ao 
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