17/08/2011
ENCONTROS SOBRE CONTROLE SOCIAL NAS CAPITAIS
Circular: 005/2011
Prezados Irmãos e Irmãs:
Como tem sido divulgado, em setembro de 2009 a CGU - Controladoria Geral da União realizou o 1º
Seminário Nacional sobre Controle Social. O evento, com mais de 500 participantes por dia, contou com
apresentações de diversas experiências de sucesso na prática do controle social. Ao final os participantes
entregaram um abaixo assinado ao Ministro-Chefe da CGU, solicitando a convocação de uma conferência
nacional. Em dezembro de 2010 um decreto presidência convocou a 1ª Conferência Nacional Sobre
Transparência e Controle Social.
Entendemos que é uma boa oportunidade dentro da proposta de Monitoramento de Políticas Públicas e
por isso desejamos contribuir enquanto EPJ, além de tentarmos animar o engajamento de outras
organizações.
Com esse objetivo estamos propondo encontros com duração de umas três horas, nas capitais com a
presença de representante da CGU. Para isso se faz necessário à garantia de uma presença mínima de
umas 30 pessoas interessadas, sendo aberto para tantas pessoas quantas queiram participar.
Como pauta, propomos diálogos sobre dois temas:
a) Organizando a participação na 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social
(1ª Consocial) - Maiores Informações: www.cgu.gov.br/consocial - Destacamos a Apresentação
Geral e o Texto Base.
b)

Como participar no Curso Virtual e Gratuito sobre Controle Social.

Temos conversado com algumas organizações (Visão Mundial, Convenção Batista Brasileira, CLAI Conselho Latino Americano de Igrejas, Renas - Rede Evangélica Nacional de Ação Social, Exército de
Salvação, o Fale e a SBB – Sociedade Bíblica Brasileira), que participarão na organização em alguns
estados. Propomos que o EPJ tente ampliar ao máximo possível o número de organizações engajadas
nesse tema.
Sugerimos reuniões locais e/ou troca de e-mail com o objetivo de organizar o encontro, avaliar o interesse
e as possibilidades de contribuições na Consocial. Alguns estados já manifestaram interesse através da
Pesquisa Articulação CONSOCIAL e já estão se mobilizando.
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