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I Seminário Nacional 

 
Cidadania e Mecanismos de Controle: 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Seminário Nacional Cidadania e Mecanismos de Controle trata de 

discutir a relação da Governança Pública, Custos Governamentais e 

Controle Social, seu impacto na transparência e na Gestão Pública. 

 

Nesse momento que o Brasil discute e sente a influência do setor 

público como ator econômico relevante, buscar discutir com os vários 

atores o aperfeiçoamento do controle social, o combate ao desperdício, a 

má utilização dos recursos públicos, a corrupção e especialmente 

melhorar a comunicação com a sociedade no tocante a aplicação dos 

recursos públicos, são relevantes construir um país mais justo e pujante. 

 

As discussões do seminário irão contribuir para fomentar a 

Governança Pública, o controle social e a busca de uma gestão pública 

mais eficiente. 

 

Destacamos a importância desse momento que vive o Brasil e 

convidamos a todos para contribuir. 

 

José Antonio de França 
Chefe de Departamento da FACE/UnB 

  



I Seminário Nacional Cidadania e Mecanismos de Controle: Governança 
Pública, Custos e Controle Social 

Programação Detalhada 
09:00 Abertura e Apresentação do Projeto Governança Pública 

Reitor Ivan Camargo - Universidade de Brasília 
Ana Paula Vitali Janes Vescovi - Secretária do Tesouro Nacional  
José Martonio Alves Coelho-Conselho Federal de Contabilidade  
Júlio Marcelo de Oliveira- Ministério Público de Contas (a confirmar) 
Paulo Ziulkoski- Confederação Nacional dos Municípios (a confirmar) 
Roberto Kupski - Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 
Valdecir Paschoal – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (a confirmar) 

 

10:00 Impacto da corrupção e da lavagem de dinheiro na sociedade e na 
Governança Pública 

Jose Antonio de França  - Moderador – Chefe CCA/UnB 
Antonio Renato Alves Rainha - Presidente Conselheiro do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal-TC-DF 
Antonio Gustavo Rodrigues – Presidente do Conselho de Controle das 

Atividades Financeiras-COAF/MF 
Jose Eduardo Sabo Paes  - Promotor do Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios- MPDFT 
 

12:00 Intervalo do almoço – Início 
14:00 Intervalo do almoço – Final  
 

14:00 Educação Fiscal e Governança Pública 
José Matias-Pereira - Moderador – Professor  Pesquisador-UnB   
Fabiana Feijó Baptistucci -Gestora nacional do programa de educação 

fiscal-ESAF/PNEF  
Rodrigo Keidel Spada -Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 

Tributos- Febrafite  
Antonio Barros - Observatório Social do Brasil  

 

15:30 Coffee Break- Início 
16:00 Coffee Break - Término 
 

16:00 A Nova Contabilidade, Governança Pública e a Sociedade Civil Organizada  
Selene Peres Peres - Moderadora – Especialista em Finanças Públicas e 

Doutoranda do PPGCONT/FACE/UnB 
Gildenora Batista Dantas Milhomem – Subsecretaria de Contabilidade 

Pública- STN/MF 
Francisco Gil Castello Branco Neto - ONG Contas Abertas (a confirmar)  

 

18:00 Encerramento 



 

RESUMO DO EVENTO 

 

Primeiro painel- Abertura e Apresentação do Projeto Governança Pública 
 
Na abertura do evento será apresentado o projeto de Governança Pública para o 
Entes públicos resultado da pesquisa da Universidade de Brasília-UnB. A UnB tem o 
compromisso de intervir na realidade e deve ser exercido de forma objetiva, como 
determina seu regimento. 
 
Entendemos o Estado como um ator relevante na realidade econômica do País, como 
prestador de serviços ou direcionador de investimento por meio das políticas 
públicos.  
 
A Federação exige uma articulação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
no sentido de atender as demandas sociais, construindo e aplicando princípios de 
governança pública que possam gerenciar e estabelecer uma Medida Geral de 
Avaliação do Setor Público. 
 
A UnB entende, como resultado da pesquisa, que a governança pública se estabelece 
com a implementação de um sistema de gestão de custos que permita comparar os 
custos e a produtividade da estrutura do Estado.  
 
Materializando a pesquisa aplicada ao setor público, a UnB irá disponibilizar para os 
municípios com população inferior a 7.000 habitantes, totalizando 1.500 municípios. 
O sistema de gestão de custos que permite gerenciar e adequar os custos a nova 
realidade econômica do setor público. 
 
A proposta é apoiar os menores municípios na melhoria da governança e 
consequentemente do controle social.   
 
 
Segundo painel- Impacto da corrupção e da lavagem de dinheiro na sociedade e na 
Governança Pública 
 
A sociedade brasileira enfrenta um momento peculiar com relação a transparência 
nas relações de governança pública entre governo e fornecedores privados de 
serviços. 
 
Esse baixo nível de governança e controle proporcionou que os recursos públicos 
fossem utilizados de forma inadequada por alguns agentes públicos, ao longo do 
tempo. 
 



Debater esse momento e buscar encontrar explicações que possibilitem a melhoria 
do processo de controle social e contribuam para a melhoria do processo de aplicação 
dos recursos públicos. 

 
 

Terceiro painel- Educação Fiscal e Governança Pública  
 
Nesse momento de crise financeira vivenciado pelo setor público é relevante discutir 
questões relacionadas a educação fiscal como ponto de apoio para o 
desenvolvimento de um processo participativo da sociedade e mais amplo da 
discussão da governança pública. 
 
 
Quarto painel- Nova Contabilidade, Governança Pública e a Sociedade Civil 
Organizada 
 
Entender a evolução da nova contabilidade como uma das indutoras no processo de 
melhoria da informação contábil que são disponibilizadas para a sociedade e seu 
impacto juntos a sociedade civil organizada, que utiliza os dados da contabilidade e 
do orçamento público. 
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Professores Organizadores 

José Antonio de França – Coordenação-Geral 
José Marilson Martins Dantas  
Antonio Carlos dos Santos  
Krisley Mendes 
Fernanda Jaqueline Lopes 
Clesia Camilo Pereira  
Rosana Maria Pio 
Lucas Oliveira Gomes Ferreira 
Helder Kashiwakura   
Eduardo Tadeu Vieira 
Edgar Reyes Junior 

 

Bolsistas  
Alinie Rocha Mendes 
Matheus Henrique Bastos Mendes 
Ana Vitoria S. Rodrigues 
Dayane Pereira 
Milena Osório Pedelhes  

 
Assessoria de Imprensa 

Francisca Azevedo (Febrafite) 

Secom/UnB 
 
Transmissão ao Vivo/Assessoria audiovisual 

UnBTV 


