
 

FICHA SINTÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMUM DE TIPO A 
 

TÍTULO DO PROJETO COMUM 

CONTROLE E PARTIPAÇÃO NA AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DAS UNIDADES 
TERRITORIAIS – GOVERNANÇA SOLIDÁRIA 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade:MUNCÍPIO DE PELOTAS País:   BRASIL                                    AL ( X ) UE (  ) 

Pessoa de contato: Gustavo Kratz Gazalli 

Cargo/função:Secretário de Governo 

Tel: (53) 91-186268     Fax�53) 32-257355 E-
mail:Gustavo.gazalle@pelotas.com.br    

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

24 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

Capacitar os cidadãos e os agentes públicos para que realizem a fiscalização e o controle 
da prestação de serviços e realização das obras aprovadas no orçamento, visando sua 
efetividade e o levantamento completo dos dados sobre a prestação dos serviços públicos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

Propiciar a criação de um centro de informações (sócio-econômico, infra-estrutura, 
escolaridade, sexo, raça, idade,...) capaz de permitir um sistema de controle e participação 
das ações públicas (políticas públicas de desenvolvimento), divididas em áreas territoriais. 

Qualificação do debate público (através do banco de dados) e capacitação dos cidadãos e 
dos agentes públicos sobre financiamento público local e formas de discussão 
orçamentária, não apenas na fase de deliberação, mas de aplicação dos recursos 
públicos. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

1) Maior eficiência e eficácia na prestação de serviços públicos. 

2) Aumento do número de pessoas preparadas para uma participação mais 
qualificada no processo de participação orçamentária. 

3) Criação de uma base de dados confiáveis, por território, que oriente todo o 
processo de particpação: da deliberação à prestação de serviço ou realização da 
obra. 

4) Publicação do orçamento. Transparência. 

 

 

 



 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

 
 

1) Montagem do banco de dados, por região, através de técnicas de 
geoprocessamento e tecnologia da informação. 

2) Capacitação humana através de cursos específicos, com conteúdos de 
financiamento público local e orçamento, porém, oprientados pelas especificações 
de cada região ou território. 

3) Capacitação dos agentes públicos pela criação de uma “Escola do Serviço 
Público”. 

 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                               AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
2- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo 
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
3- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
4- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
5- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
6- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
7- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
8- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
9- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
10- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 



 

11- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
12- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
13- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
14- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
15 - Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  ) 
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
��  
��� RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito   

Total de sócios externos   

Número de países representados   

 


