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Tecnologia de informação e comunicação como
ferramenta para Instâncias de Controle Social
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC) alcança a prestação
de serviços públicos, aprimorando a construção, execução e acompanhamento de políticas
públicas. Assim, o acesso à internet se tornou ferramenta essencial para o trabalho cotidiano
dos conselheiros das Instâncias de Controle Social (ICSs), facilitando também a participação
popular através das informações disponíveis na internet.
Além do acesso a informações sobre o Programa Bolsa Família (PBF) e notícias sobre sua
execução em todo país pelo portal www.mds.gov.br/bolsafamilia, os conselheiros das ICSs
podem acompanhar a gestão por meio de sistemas integrados como, por exemplo, o
Sistema de Condicionalidades - SICON, que contêm informações sobre o acompanhamento
das condicionalidades, andamento de bloqueios, pagamento e saque de benefícios, o que
potencializa o desenvolvimento das atribuições das ICSs.
Conforme a legislação em vigor, é responsabilidade da gestão municipal do PBF, com apoio
da coordenação estadual, dar suporte ao efetivo funcionamento da Instância de Controle
Social e assegurar os meios necessários ao exercício das competências da ICS no município
(IN nº 01/2005). Um dos grandes incentivos às ICSs para o acesso a essas tecnologias vem
do apoio financeiro que a União repassa aos estados e municípios com base no Índice de
Gestão Descentralizada (IGD). O IGD representa uma importante estratégia adotada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social para estimular os estados e municípios a investir na
melhoria e qualidade da gestão, o que impacta também na garantia à participação popular
no acompanhamento ao programa, inclusive na área tecnológica.
Garantido o acesso à internet, o passo seguinte é que a ICS obtenha um endereço
eletrônico institucional, por meio da criação de uma conta de e-mail grátis nos sítios dos
provedores desse serviço na rede mundial de computadores. Para fazer isso, basta
preencher um cadastro e definir uma senha de acesso.
De posse de um endereço eletrônico na internet, múltiplas possibilidades de atuação se
tornam disponíveis à ICS. Como por exemplo, receber este informe diretamente a cada nova
edição (veja a seção Cadastre-se ao final deste informe) e discutir boas práticas com outras
ICSs do seu Estado.
Fala Conselheiro!
Em agosto, um conselheiro da ICS do estado do Paraná enviou a seguinte mensagem :
“todos os informes são apresentados e discutidos nas reuniões da ICS PBF, sendo de grande
importância para os participantes da instância em suas ações, discussões e tomada de
decisões nas diversas situações que se apresentam.”
Participe também do Avalie e dê suas sugestões, dicas de publicação e comente suas
práticas. Utilize mais esse canal de comunicação com o MDS.

Fique por dentro
MDS divulga Avaliação de Impacto Balanço do Programa Bolsa Família
Após sete anos e meio, dados mostram que o Programa, lançado em 2003, sustenta o
avanço do desenvolvimento social no Brasil.
Carro-chefe da estratégia Fome Zero, o Bolsa Família está presente hoje em 12,6 milhões
de lares.
Veja os principais pontos da Pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família
As ações e programas que integram a estratégia Fome Zero são acompanhadas pelos
conselhos de políticas públicas compostos pela sociedade civil e poder público, que atuam
na formulação de diretrizes e no controle social de acordo com seu âmbito de atuação. Um
exemplo é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), que é um
instrumento de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para
as ações na área da alimentação e nutrição.
Acesse o Boletim Fome Zero: segurança alimentar e desenvolvimento social

Programa Nacional de Banda Larga
O Programa Nacional de Banda Larga – Brasil Conectado – foi criado
pelo Governo Federal com o objetivo de ampliar o acesso à internet em
banda larga no país.
Para a população, a banda larga significa mais educação, qualificação
profissional, geração de empregos, lazer e cultura. Para os governos, a banda larga
possibilita aprimorar a eficiência da gestão pública e ampliar os canais de comunicação com
a sociedade, facilitando a criação de serviços de governo eletrônico. A implantação do
Programa Brasil Conectado teve início com a publicação do Decreto nº 7.175, de 12 de
maio de 2010, que lançou as bases para as ações a serem construídas e implantadas
coletivamente. Participe! Conheça seus objetivos, propostas de desenvolvimento e ações.
Acesse o Portal Brasil Conectado .

Exercendo o Controle Social!
Conheça as atividades de alguns Fóruns de Conselhos pelo Brasil, que asseguram a
participação de representantes de diferentes áreas no alcance de espaços de articulação e
diálogo que potencializam ações no município.
Fórum de Conselhos de Porto Alegre - Criado pela demanda de um espaço de
articulação e diálogo entre os Conselhos discutido ao longo das Plenárias do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Fórum de Conselhos de São Carlos com acesso ao Portal de Conselhos de São Carlos e
registros de discussões desde o 1º Encontro dos Conselhos Municipais de São Carlos.
Cartilha do Fórum Intersetorial de Conselhos de Políticas Públicas no município de

São Leopoldo descreve o histórico do Fórum e traça funções e perfis de conselheiros.

Dica de leitura
Muitas publicações estão disponibilizadas integralmente na
internet, como a Revista Desafios do Desenvolvimento, nº 61
, que discute como o planejamento brasileiro volta ao centro
do debate para unir crescimento com justiça social, equidade,
sustentabilidade e consolidação da democracia.
Nesta edição leia o artigo “Bolsa-família - Novos passos para
uma política social consistente - Programa enfrenta desafios
para entrar em uma nova fase, com maior utilização de seu
cadastro”.
Conheça outras publicações no site do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), como o Comunicado do Ipea - 2010 - Agosto - nº 60 que faz um
levantamento sobre a desigualdade da renda no território brasileiro.

Dica de acesso
Movimentos em Rede é uma organização sem fins
lucrativos, cuja missão é fortalecer as articulações em
rede dos movimentos populares e organizações
sociais para que possam ampliar suas ações e
alcançar maior representatividade política.
Conheça o Projeto Plurall, que tem como objetivo ampliar o acesso as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) para fortalecer a atuação de movimentos populares e
organizações sociais.
Um aspecto inovador do Plurall é a otimização para que os terminais operem não só em
redes locais convencionais, mas também em redes sem fio integradas, com o servidor
sediado em uma estrutura central que, por exemplo, atende a toda uma rede de escolas
públicas, postos de saúde, telecentros comunitários, etc.
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