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 Nesta sexta-feira (7), o CONEXIDADES tem programação dedicada ao Direito Público. Para 
abrir o dia, o Coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da 
Controladoria-Geral da União – Regional SP, Marcio Aurélio Sobral, falou sobre a integridade no Setor 
Público e apresentou os acordos internacionais, regulamentos nacionais e as iniciativas que tratam da 
integridade como elemento fundamental da gestão pública. 
 “Nós sabemos que esse momento que vivemos no país é reflexo de grandes operações da 
Polícia Federal, Ministério Público e Controladoria-Geral da União e o quão deletério é para a 
sociedade, tanto do ponto de vista ético, quanto em todos os aspectos recorrentes, que afetam a 
economia e diminuem a arrecadação”, iniciou o coordenador.
 Para Sobral, é necessário adotar medidas de administração e gestão para minimizar a 
ocorrência da corrupção e criar um ambiente favorável às práticas éticas nas relações sociais, de 
negócios e público-privadas.
 “É preciso adotar medidas para contenção dos fatores que causam a corrupção. Porém, é algo 
extremamente complexo, derivado de inúmeras situações e fenômenos políticos, sociais, econômicos 
e de natureza humana como: insuficiência de serviços públicos, condição social do agente corrupto, 
ambiente anticoncorrencial e ganância. Portanto, se temos todos esses eventos multifatoriais, temos 
que pensar ações de repressão e de prevenção”, salientou.
 O palestrante também reforçou a importância de se pensar em atitudes de prevenção e não só 
de repreensão. São medidas que devem aumentar a transparência nos municípios, além de estruturar 
a governança e oferecer uma interface de comunicação entre a sociedade civil e o poder público, como 
uma ouvidoria. 
 “Para isso, o CGU oferece cursos e capacitações, assim como materiais técnicos e sistemas 
informatizados para os agentes públicos trabalharem em suas cidades. O papel de vocês na promoção 
da integridade é esse de adotar medidas legislativas, de fiscalização e de incentivo à gestão interna 
para que a gente minimize o impacto que a corrupção gera em todos os cidadãos. A corrupção depõe 
contra a atividade de vocês”, encerrou o Coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção 
à Corrupção da CGU – Regional SP.
 Já o Presidente do Observatório Social do Brasil – OSB, Ney da Nobrega Ribas, abordou a 
implementação da ética e transparência na Administração Pública pela eficiência e qualidade na 
aplicação dos recursos públicos. Segundo ele, o trabalho do OSB surgiu por conta do sistema da atual 
sociedade e funciona como uma organização da sociedade civil integrada por cidadãos de todos os 
segmentos que queiram contribuir para a eficiência da gestão.
 Sua principal atuação, hoje, está relacionada ao monitoramento das licitações municipais 
“Nosso carro-chefe são as licitações. Aplicamos metodologia para verificar se estão cumprindo o que 
a lei determina, se os valores aplicados estão corretos etc. Sempre que encontramos erros ou falhas, 
que nem sempre são oriundas de má fé, comunicamos o gestor para que possa corrigir, e em sequência 
os vereadores. Só em última instancia, caso os erros não sejam corrigidos, é que acionamos os órgãos 
necessários”, apontou Ribas.
 O Presidente ainda apresentou cases de Paranaguá e Ponta Grossa, assim como as ferramentas 
ComprasGov e MonitLegis, que estão disponíveis para auxiliar os agentes públicos. 
 Sobre esse último, o Vice-Presidente de Tecnologia da Informação do Sistema OSB, Francisco 
Antonio Soeltl, explicou que a ferramenta foi desenvolvida para que mostrasse a função de cada 
legislativo de acordo com a cartilha da CGU.
 “O vereador foi eleito para legislar e fiscalizar. Ele não fiscaliza porque acaba sem um 
instrumento de manobra na mão do prefeito. A gente precisa repensar esse papel. Não dá para praticar 
a vereância à moda antiga”, ressaltou. 
Ao final do painel, Ney convocou a todos para participarem do 3º Congresso do Pacto pelo Brasil: 
práticas honestas nas relações público-privadas, que vai ocorrer de 26 a 28 de agosto em Curitiba. O 
evento é público e gratuito.
 “É preciso mudar o perfil das tratativas. Cabe a cada um de nós, conscientemente, mudar as 
nossas atitudes. Nós precisamos trabalhar dois fatores essenciais: resgatar valores dos nossos 
antepassados e transformarmos e formarmos líderes de fato”, concluiu.
 Participaram ainda do programa: o Controlador Geral de São Carlos, Dante Nonato, Presidente 
da Câmara de Ibaté, Regina Celia Alves, o Presidente da Câmara de Itanhaém, Hugo di Lallo, e o 
Presidente da Câmara de São Carlos, Luis Carlos Fernandes da Cruz e o Vereador de Estiva Gerbi, 
Adevanil Moreira.


