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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o projeto Controlador Mirim
mostra como o Município de São Lourenço da Mata/PE
trabalhou para conscientizar a comunidade escolar da
importância do controle social sobre a administração pública, por meio de educação fiscal e do exercício da cidadania. Assim como outras iniciativas desta Coleção, a
prática reforça a ideia de que sempre há como fazer mais
e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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PROGRAMA CONTROLADOR MIRIM

O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e sempre com o apoio financeiro
da União Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou
em Prêmio MuniCiência, com duas edições previstas: em
2017/2018 e 2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras de José Felipe Pereira da Silva, idealizador e
coordenador geral do Programa Controlador Mirim:

“É um privilégio estar entre os Municípios inovadores, ter este guia
de reaplicação, poder acompanhar as nossas experiências, desafios e resultados e ser reconhecido pela Confederação Nacional
de Municípios”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.
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O Município de
São Lourenço da Mata/PE
Localizado na área metropolitana de Recife, em Pernambuco, São Lourenço da Mata está entre os Municípios mais
antigos do Brasil. Registros históricos apontam que em 1554
os índios Tupinambás já ocupavam as redondezas. Logo depois, os portugueses tomaram conta do território a fim de
extrair o que a região tinha de mais precioso: o pau-brasil.
O local ficou conhecido como a capital do Pau-Brasil e, até
1775, permaneceu sob o domínio das cidades de Recife e
Paudalho. A emancipação ocorreu apenas em 13 de junho
de 1884, quando recebeu o nome de São Lourenço da Mata.

Arena Pernambuco
Engenho de Cangaçá
Fotos: Prefeitura de
São Lourenço da Mata

O primeiro governo foi formado após um Decreto, em 9 de
janeiro de 1892. Naquele mesmo ano, Temolião Duarte de
Albuquerque Maranhão assumiu como prefeito. Sua gestão
durou somente oito meses e seu sucessor foi Francisco de
Paulo Corrêa de Araújo. A então vila foi reconhecida como

cidade apenas em 1º de julho de 1909 pela Lei Estadual nº
991. Seu território foi acrescido por distritos, embora hoje
permaneça apenas com o de Nossa Senhora da Luz.

Fonte: Prefeitura
Municipal e páginas do
município.

O brasão do Município, criado por Clodoaldo Gomes de
Araújo, é composto por diversos elementos que fazem parte
da própria história da cidade. O escudo remete a uma arma
de defesa de guerra. Já o canhão iluminado, no centro do
brasão, faz alusão à restauração pernambucana, fato histórico do Estado. O feixe de cana-de-açúcar na imagem está
relacionado à vegetação local. Os ramos de pau-brasil também simbolizam a natureza típica e abundante da região.
Apesar da intensa extração, pés de pau-brasil ainda sobrevivem no Município que, em 2014, ganhou visibilidade
também por abrigar a Arena Pernambuco, um dos estádios da Copa do Mundo de Futebol daquele ano.

Igreja Matriz de São
Lourenço/PE, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Barragem de Tapacurá
Foto: Prefeitura de São
Lourenço da Mata
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Dados do Município
São Lourenço da Mata/PE

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 113.230 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 16,1 km.
zz ÁREA: 262,106 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 432 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 2613701.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -8,0075658;
Longitude: -35,0221895;
Altitude: 35m.
zz GENTÍLICO*: São-Lourencense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 13 de junho de 1884.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 10 de janeiro.
zz PADROEIRA DA CIDADE: São Lourenço Mártir.
zz CLIMA: tropical.
zz ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS: Comércio e agropecuária.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH): 0,653.
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Igreja Matriz de São Lourenço Mártir
Construída no século XVII, a Igreja de estilo neoclássico tem em seu altar uma imagem de São Lourenço,
confeccionada em madeira e trazida da Espanha.
»» Igreja de Nossa Senhora da Luz
A Igreja centenária, localizada no distrito de Matriz da
Luz, está entre as mais antigas do Brasil. Considerado
patrimônio histórico e cultural do Estado, o templo
preserva o estilo barroco e é, sem dúvida, um dos principais atrativos turísticos da cidade.
»» Barragem de Tapacurá
A barragem de concreto, construída na década de 70,
tem capacidade máxima de 94,2 milhões de m³ e abastece a região sul da área Metropolitana de Recife.
»» Arena de Pernambuco
A Arena de Pernambuco foi construída para sediar jogos de futebol da Copa das Confederações FIFA de 2013
e da Copa do Mundo FIFA de 2014. De padrão internacional, sua capacidade é de 44.300 pessoas. Além do
esporte, o local é utilizado para outros eventos como
feiras, shows e convenções.
»» Engenho Cangaçá
Situado na área central de São Lourenço da Mata, o
Engenho Cangaçá preserva características do século
passado. Conta com uma casa-grande alpendrada,
pasto para os animais e oficina de carpintaria.

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Festival Agosto Cultural - FAC
Considerada uma das festas mais populares da região
metropolitana de Recife, a FAC inclui em sua programação atividades artístico-culturais e religiosas.
Valoriza os artistas da localidade e também confere
homenagens a São Lourenço Mártir.
»» Festa do Abacaxi
São Lourenço da Mata conta com grande produção da
fruta. Por isso a Festa do Abacaxi reúne produtores em
uma espécie de reconhecimento à agricultura familiar.
»» Festa de Nossa Senhora da Luz
O festejo em homenagem à Nossa Senhora da Luz é
realizado em fevereiro. Além de programação religiosa com missas e procissões, o púbico confere shows
musicais de artistas da região.
zz IMPRENSA LOCAL:
Portal SL Net, site oficial da prefeitura e Caderno Digital.

Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de
seu nascimento ou residência.
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Hino de
São Lourenço da Mata/PE
(Ataíde de Moura/ Jaime Diniz)

Estribilho
São Lourenço não temeu
O terror de Valeriano,
E todo povo que é seu
Não teme nenhum tirano...

Município que Deus abençoa:
Nos teus cimos o sol luz primeiro,
Tua vida será longa e boa
Sob as bênçãos do teu padroeiro.

São Lourenço o teu povo, o teu nome
Cada dia mais crescem na história,
A ferrugem do mal não consome
Teu valor, teu poder, tua glória.

Os teus campos adornam ridentes
Com riquezas do solo feraz,
Tuas várzeas de canas videntes
Apendoam bandeiras da paz...

São Lourenço da Mata, és amado
Dos teus filhos queridos de Deus
Quis o céu te fazer elevado
Por ficares mais perto dos céus.

Povo forte, feliz, decidido,
Que os poderes sagrados invocas
São Lourenço te fez destemido,
O maior dos heróis da Tabocas.
Os teus feitos te fazem crescer,
Tuas preces te fazem viril;
Tens a Glória infinita de ser

São Lourenço da Mata/PE, 2019
Foto: CNM/UniverCidades
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Organograma da iniciativa
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui
apresentada e a possível reaplicação em seu Município.
Responda às perguntas abaixo e anote quantas vezes você
respondeu “sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente
falando, 10% de possibilidade para uma tomada de
decisão bem-sucedida, em sua cidade, voltada para
incentivar a participação social.

1. Você entende que um serviço público de qualidade
deva ser criado a partir das demandas da própria
população?
2. A inserção de temas relacionados à participação da sociedade na gestão pública é uma medida possível para
sua administração?
3. Você acredita que em seu Município seja importante
conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância do papel social como agente transformador?
4. Na sua opinião, um projeto que incentiva a participação social impacta na economia do Município?

5. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
ações que estimulem uma gestão com maior participação da sociedade?
6. Na equipe de técnicos e funcionários da administração
municipal, você identifica especialistas capazes de
contribuir com o desenvolvimento de uma consciência
social sobre o papel das escolas?
7. No seu Município, os conselhos, comitês e associações
participam da formulação e implementação de políticas públicas?
8. Você acredita que é possível construir uma base de dados/indicadores capaz de orientar as decisões dos(as)
gestores(as) do Município?
9. Você acredita que é importante a capacitação constante de educadores que contribuam para a formação de
adolescentes conscientes do seu papel de cidadão?
10. Se você conseguisse economizar recursos, criando
iniciativas locais, você investiria parte desses recursos
em educação fiscal?
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Programa Controlador Mirim
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

INSPIRAÇÃO

Escola municipal
em São Lourenço
da Mata/PE, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Entre 2017 e 2018, uma situação pontual com o transporte escolar era frequentemente comentada pela sociedade
são-lourencense. O descontentamento não demorou a chegar ao conhecimento de servidores públicos, especialmente daqueles vinculados à Controladoria Geral do Município.
Os ônibus escolares eram constantemente depredados e,
por este motivo, os carros eram retirados de linha, quase
que diariamente, para a manutenção.

O Município de São Lourenço da Mata tem quase 12 mil
alunos somados na sua rede pública e privada de ensino. Cerca de um terço desses estudantes reside em locais
distantes das escolas e, portanto, para acessá-las, necessitam do transporte oferecido pela gestão municipal. A
paralisação do serviço causava prejuízo financeiro aos cofres públicos e uma perda incalculável para as crianças, à
medida que elas não chegavam nas aulas nos horários estabelecidos, perdendo conteúdos, refeições, aumentando
as ausências e alterando seus hábitos diários.
Além da questão do transporte, outras avarias eram percebidas no contexto escolar. Portas, janelas, lixeiras, carteiras, cadeiras e instalações como quadras e banheiros
necessitavam constantemente de reparos, gerando custos extras para a administração. A insatisfação das comunidades com a gestão municipal era crescente.

“Nós recebíamos queixas sobre alunos que não
conseguiam ir para a escola e isso causava muito
transtorno”, lembra José Felipe Pereira da Silva, idealizador e coordenador geral do Programa. “Se um aluno não consegue ir à escola, o Estado não cumpre
sua a função primária que é oferecer educação”,
conclui.
Dado o problema, chegou-se à conclusão de que a Secretaria Municipal de Educação era a parceira imprescindível
e o ponto de partida para a viabilização do Programa. Isso
se daria em duas etapas: a primeira por meio do estímulo à
formação da consciência cidadã para o bem comum. A se-
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gunda, mais pedagógica, motivaria adolescentes e jovens
a exercer um papel de protagonistas na fiscalização dos
recursos públicos. Desse modo, a importância do controle
social no Município seria fomentada a partir da escola.

Transporte escolar
em São Lourenço
da Mata, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

A proposta apresentada foi a de conscientizar os alunos e
a comunidade escolar de que os bens públicos são de uso
comum da população e, portanto, o cuidado, a manutenção
e a preservação do patrimônio não são responsabilidades

apenas do poder público, mas sim de todos. A compreensão sobre conceitos de pertencimento e apropriação contribuiriam, enfim, para mostrar que a preservação traria
benefícios a São Lourenço da Mata/PE.

“As pessoas precisavam começar
a fiscalizar a aplicação dos recursos e nada melhor do que começar pelas crianças, que são o futuro, estão em formação”, conta
Sandra Cristina Rodrigues de Arruda,
que atuou na implementação do projeto entre 2017 e 2018.

Elaborado o projeto que norteou as ações, foram feitas
reuniões com gestores e docentes das escolas da rede municipal de ensino para a familiarização e organização geral com vista aos propósitos traçados. Em continuidade, o
Programa iniciou a execução das atividades com os alunos:
1. Capacitação dos controladores mirins;
2. Checklist da situação das escolas;
3. Ações de transformação do ambiente escolar;
4. Elaboração do parecer de controle social, com antes e
depois e oitivas;
5. Apresentação do parecer à Comissão Organizadora do
Programa Controlador Mirim (COPCOM);
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6. Atividade Social: arrecadação de alimentos e materiais
recicláveis;
7. Peça teatral com temática de educação fiscal;
8. Solenidade de encerramento.

ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

O Programa foi institucionalizado com o Decreto Municipal
nº 32, de julho de 2018, e sua regulamentação pela Portaria
nº 605/2018, que prevê sua continuidade anual. Embora o
decreto tenha sido fundamental, é reconhecido pela administração que o Controlador Mirim poderia ser mais efetivo
se fosse regido pela criação de uma lei, o que exigiria um
conjunto adicional de esforços por parte dos envolvidos e
uma grande articulação com a Câmara de Vereadores. Contudo, fazia-se necessário dar início à prática rapidamente,
diante da recorrência dos problemas apontados.
O instrumento legal instituiu também a Comissão Organizadora (COPCOM), que é formada por servidores das Secretarias
Municipais de Educação, da Cultura, Esportes e Juventude e
de Comunicação Social. (Mais informações na seção Anexos).
O Programa Controlador Mirim, mesmo não tendo como
propósito cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, da ONU, permite
relações diretas de alinhamento e de convergência com
alguns dos 17 Objetivos.

Como exemplo pode-se citar o ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 10 – Redução das Desigualdades; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; ODS 16 – Paz, Justiça e
Instituições Eficazes e o ODS 17 – Parcerias e Meios de
Implementação. Além destes objetivos, os demais ODS
sofrem impactos de forma indireta com a realização das
ações vinculadas ao Programa.

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

O Município de São Lourenço da Mata era marcado pela
má conservação do patrimônio público no ambiente
escolar. Havia registros de pelo menos dois problemas
graves em relação à educação: o primeiro dizia respeito
à manutenção das estruturas f ísicas das escolas e, o
segundo, ao transporte escolar.
Nas escolas, janelas, vidros, portas de banheiros, torneiras, pias, descargas, lâmpadas, cadeiras, carteiras
e ventiladores eram constantemente depredados. As bibliotecas nem
sempre funcionavam adequadamente e as paredes e muros continham pichações, assim como as
quadras e equipamentos de esporte. Nos transportes escolares faltavam cintos de segurança em boa
parte dos bancos.

Alunos da rede municipal de ensino,
São Lourenço da
Mata/PE, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Como o Município apresenta grande
extensão territorial, que compreen-
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de uma área de mais de 260 km2 e alguns acessos ainda
bem precários, especialmente nas áreas rurais, uma fiscalização efetiva, regular e de forma integral nas instituições públicas de ensino nem sempre era possível.
Foi preciso pensar em ações que incentivassem a conscientização dos alunos, dos gestores e da comunidade
acerca dos problemas.

“Havia a cultura de que se quebrar, a prefeitura arruma. Foi preciso conscientizar alunos de que a
administração municipal encaminha recursos, mas os munícipes
pagam a conta”, conta Josenildo An-

tônio Ferreira, auxiliar administrativo
da Escola Municipal Ministro Jonas de
Andrade Lima.

O Programa está voltado para questões relativas ao controle interno das escolas municipais e se caracteriza pelos estímulos à educação fiscal e ao monitoramento dos
gastos públicos. Os alunos atuam como agentes transformadores do ambiente escolar e, consequentemente, toda
a comunidade é envolvida, por que muitas das ações de
transformação e mudança, inclusive do espaço físico, são
construções coletivas. Participam também professores,
gestores, servidores públicos, pais e mães, todos os moradores da região que veem na escola uma alternativa para
os interesses sociais.

De acordo com a CGM, a Secretaria Municipal de Educação tem um papel importante na concretização do projeto. Afinal, o primeiro passo foi tratar do tema com os
principais atores da iniciativa: os gestores educacionais,
responsáveis pela orientação e os alunos da rede pública
de ensino. À Controladoria coube a administração geral
do Programa.

“Ao longo de sua execução, cresceu nossa certeza de que temos
jovens brilhantes, inventivos e
aguerridos em nossa rede de ensino”, comemora Gilmara Gomes de
Oliveira, diretora da escola municipal
Ministro Apolônio Sales.

Para a Controladoria do Município, a adesão ao Programa
só foi possível graças ao empenho dos educadores, responsáveis pelo desenvolvimento das práticas, oficinas,
atividades pedagógicas e pelo acolhimento de cada estudante nas oito escolas participantes do Controlador Mirim.

BENEFICIÁRIOS

O Programa Controlador Mirim procura estimular o espírito
de pertencimento nos envolvidos. Incentiva alunos do 6ª
ao 9ª ano do Ensino Fundamental II a buscar alternativas
para problemas cotidianos, dentro e fora do ambiente escolar. O objetivo é que eles se conscientizem de seus direitos e deveres na sociedade.
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Para engajar um maior número de participantes, a Controladoria criou uma gincana entre as instituições de ensino,
baseada em um sistema de pontuação. No primeiro ano, a
Escola Jonas de Andrade Lima alcançou o topo do ranking,
cumprindo todas as etapas propostas e melhorias no ambiente escolar. Os estudantes vencedores foram presenteados com tablets.

“O importante para gente não era
ganhar, era mostrar que o que fizemos aqui poderia ser útil para
outras pessoas”, explica Jhonatan

Cândido de Souza, aluno e controlador
mirim em 2018-2019.

A mudança de atitude dos alunos não ficou restrita ao
ambiente escolar. Educadores, familiares e amigos dos
controladores mirins notaram que, mesmo no convívio
pessoal, houve uma transformação. “Há relatos de muitos alunos que adotaram uma postura diferente em casa”,
reforça a gestora educacional Gilmara Gomes de Oliveira.
As lições aprendidas por meio da experiência são vistas
pelos próprios alunos como ensinamentos para o resto de
suas vidas.

“O Controlador Mirim é um grupo que tenta fazer a diferença.

Eu gostaria muito de ser controlador mirim novamente e levo o
que aprendi, que é a importância
de darmos as mãos para ajudar a
nossa comunidade, o nosso país”,

Criação de hortas
feita pelos alunos
do Programa
Controlador Mirim,
2019
Foto: CNM/UniverCidades

diz Alberto Firmino dos Santos, ex-controlador mirim.

Uma das atividades de sucesso desenvolvida no âmbito
do Programa Controlador Mirim foi a criação de hortas
pelos alunos, possibilitando a abordagem de temas como
alimentação saudável, sustentabilidade, meio ambiente e
cidadania. Parte da produção de vegetais, grãos e raízes
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cultivadas nessas hortas foi distribuída aos moradores do
entorno das instituições de ensino. Resíduos descartáveis
não aproveitados pelos controladores mirins em intervenções paisagísticas foram doados para a Associação de Catadores do Município da Dignidade São Lourenço da Mata.
A Associação teve um aumento na sua renda por conta da
doação de uma tonelada de material reciclável recolhido
pelos alunos e voluntários do Programa. O abrigo São Vicente de Paulo e Associação Casa da Esperança também
se beneficiaram com o recebimento das cestas básicas que
foram arrecadas pelos participantes.
As ações de arrecadação, embora estimuladas pela CGM e
educadores, não pontuaram na gincana promovida entre
as instituições de ensino. O intuito, segundo os idealizadores, não era premiar quem reciclasse ou arrecadasse mais
donativos. A intenção foi promover o exercício da cidadania
e espírito de solidariedade.
Inicialmente, o propósito era mobilizar direta e indiretamente os alunos da rede pública municipal de ensino e
toda comunidade escolar, incluindo pais e responsáveis.
A partir da conscientização destes grupos – que somam
aproximadamente 2 mil pessoas – foram estabelecidas outras metas, entre elas a melhoria estrutural e organizacional das escolas, além da disseminação dos conceitos e das
ideias do programa ao maior número de gestores públicos
possível.

PARCEIROS

O sucesso do Programa Controlador Mirim é fruto da participação de diversas instituições e órgãos públicos, mas
principalmente dos gestores, professores e alunos da rede
municipal de ensino. A falta de recursos financeiros da administração do Município foi um dos motivos pelo qual a
Controladoria Geral de São Lourenço da Mata/PE optou por
construir essas parcerias.
Assim, por meio de ofícios endereçados a órgãos públicos
como Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Controladoria Geral da União, Ministério Público do Estado de
Pernambuco, Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, Escola de Contas Professor Barreto Guimarães e Secretaria Estadual da Fazenda Pública, a Controladoria reuniu
os materiais de educação fiscal necessários para o desenvolvimento das ações.
Segundo a COPCOM, as parcerias possibilitaram o suporte pedagógico para realização de palestras, reuniões e
outros encontros, por meio da doação de materiais didáticos como cartilhas, revistas, livros e jogos. A concessão
gratuita de espaços físicos e mobiliários para a promoção
destes eventos foi outro benefício conquistado por meio
de parceiros, a exemplo da Faculdade Joaquim Nabuco, Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos e o Cine
Royal. Com o desenvolvimento e divulgação do Programa,
outras parcerias foram estabelecidas como a do Curso
Easy (de inglês), que conferiu descontos em bolsas de estudo para os alunos.
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A seguir, confira a contribuição de cada um dos parceiros:

zz Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE:
»»
Doação de materiais didáticos lúdicos para uso
dos alunos das escolas municipais do ensino fundamental II;
»»
Disponibilização de palestrantes para a abertura
oficial do Programa.
zz Controladoria Geral da União - CGU:
»»
Doação de materiais didáticos lúdicos para uso
com os alunos das escolas municipais do ensino fundamental II;
»»
Disponibilização de palestrantes para a abertura
oficial do Programa.
zz Controladoria Geral do Estado - SCGE:
»»
Doação de materiais didáticos lúdicos para uso
com os alunos das escolas municipais do ensino fundamental II;
»»
Disponibilização de palestrantes para a abertura
oficial do Programa.
zz Cine Royal Municipal:
»»
Disponibilização do espaço para a realização da
abertura oficial do Programa.
zz Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos
- ETE:
»»
Disponibilização do espaço para a realização
da apresentação da peça teatral e encerramento do
Programa.

zz Faculdade Joaquim Nabuco, Campus: São Lourenço da
Mata:
»»
Disponibilização do espaço para a realização de
reuniões com os gestores das escolas municipais e
oficinas com os professores orientadores.
zz Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco SEFAZ:
»»
Doação de materiais didáticos lúdicos para uso
com os alunos das escolas municipais do ensino fundamental II;
»»
Disponibilização de palestrantes para a abertura
oficial do Programa.
zz Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães:
»»
Doação de materiais didáticos lúdicos para uso
com os alunos das escolas municipais do ensino fundamental II;
»»
Disponibilização de palestrantes para a abertura
oficial do Programa.
zz Associação de Catadores da Dignidade São Lourenço
da Mata - CAD-Recicla:
»»
Arrecadação de materiais recicláveis pelos alunos
doados ao Abrigo e à Casa da Esperança.
zz Abrigo São Vicente de Paulo:
»»
Arrecadação de alimentos pelos alunos doada ao
Abrigo.
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zz Associação Casa da Esperança:
»»
Arrecadação de alimentos doada a Associação.
zz Faculdade ESUDA:
»»
Propagação do Programa Controlador Mirim por
meio de palestras em instituições de ensino superior.
zz Urso Branco Cangaçá:
»»
Apresentação cultural na abertura oficial de
lançamento do Programa Controlador Mirim, de forma
gratuita.
Vale ressaltar que a contribuição de parceiros foi um ponto importante para auxiliar na introdução da educação
fiscal nas escolas, primeiro para professores e depois
para os alunos.

ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1ª) Defina metas concretas

É muito importante ter em mente onde se quer chegar com
a iniciativa: metas bem definidas e parâmetros identificáveis
garantem o bom desenho e o sucesso do que se quer fazer.
Desde o princípio, a gestão de São Lourenço da Mata, especialmente a sua Controladoria Geral, tinha como objetivo
conscientizar os alunos sobre a importância da contribuição
fiscal, do papel cidadão e de seus direitos e deveres na sociedade. Em suma, buscava-se uma mudança de postura.
Fazer perceber que a depredação do patrimônio público, começando pelos ônibus e chegando nas escolas, era

praticada por pessoas da própria comunidade e que as
mais prejudicadas com isso eram elas mesmas, foi o passo mais importante para alcançar os resultados. “A nossa
intenção foi tentar sensibilizar a sociedade e criar parcerias com órgãos de controle para que houvesse efeito na
ponta”, relata José Felipe Pereira da Silva, idealizador e
Coordenador Geral do Programa.
2ª) Institucionalize a iniciativa
A exemplo do Controlador Mirim, a institucionalização da
iniciativa é uma etapa inicial imprescindível. Foi publicado Decreto Municipal nº 32, de julho de 2018, regulamentado pela Portaria nº 605/2018, que instituiu a Comissão
Organizadora do Programa Controlador Mirim (COPCOM).
O documento também prevê a continuidade e atualização anual.
A Controladoria Geral do Município reconhece que a elaboração de uma lei seria o mais o adequado para que a iniciativa tenha continuidade, independente da mudança da
gestão municipal, com a chegada de novas equipes.
3ª) Fortaleça os vínculos com os parceiros internos
O Programa foi desenvolvido por meio da colaboração de
várias secretarias municipais, que compuseram a Comissão
Organizadora do Programa Controlador Mirim (COPCOM). É
válido estabelecer como cada uma delas deve atuar. Em
São Lourenço da Mata os papéis foram desempenhados da
seguinte forma:
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Secretaria de Educação do Município - SEDUC: foi criada
uma dinâmica com os gestores e, em seguida, com os jovens
vinculados à rede de ensino pública municipal. A Secretaria
também promoveu a capacitação dos orientadores para
implementação da iniciativa nas unidades educacionais.
Foi a secretaria que de fato auxiliou a execução da iniciativa fazendo a ponte com toda a comunidade escolar.
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECULT: colaborou com os eventos, propondo apresentações culturais
locais de maneira lúdica, além de participar do credenciamento e organização geral desses encontros.
Secretaria de Comunicação Social - SECOM: atuou no
marketing do Programa e no desenvolvimento de materiais gráficos, como banners, cartazes e panfletos. Também foi responsável pela divulgação das ações.
Secretaria de Assistência Social - SEAS: em uma das ações,
auxiliou no armazenamento dos alimentos arrecadados
pelos alunos e na montagem das cestas básicas, que foram doadas para instituições assistenciais do Município.
4ª) Valorize quem está executando o programa
É fundamental que gestores, professores e demais funcionários das escolas estejam engajados com o programa. São eles que de fato conhecem a realidade da comunidade escolar e, portanto, têm condições de orientar e
até mesmo propor as ações de melhorias. Por isso devem
participar desde o início da elaboração das etapas/calendário e colaborar com propostas.

Em São Lourenço da Mata os educadores/orientadores
participaram de capacitações e receberam visitas da
Comissão Organizadora do Controlador Mirim (COPCOM)
para o acompanhamento das atividades. Alguns professores também tiveram a oportunidade de encabeçar projetos junto aos alunos, relacionando os temas tratados com
os conteúdos ensinados em sala de aula.
5ª) Crie mecanismos que estimulem a participação
Em São Lourenço da Mata, a estratégia envolveu alunos
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II. As escolas municipais selecionaram dez estudantes, de diferentes turmas, para compor a equipe de controladores mirins, sob a
supervisão de um professor.
Os alunos também contaram com o apoio de voluntários,
recrutados por eles mesmos durante as atividades. Segundo a administração, o formato teve como finalidade
manter o ambiente controlado, uma vez que este seria um
teste de implementação. No entanto, acredita-se que o
modelo pode atingir outros níveis de escolaridade, assim
como ambientes e pessoas fora do âmbito educacional.
Além de atividades educativas de estímulo a participação,
como palestras e apresentações teatrais, a Controladoria
Geral criou uma gincana entre as escolas. Cada instituição
de ensino recebeu uma lista com possíveis melhorias a
serem executadas no ambiente escolar. Além de preencher essa ficha e promover as benfeitorias, era preciso
cumprir outras tarefas como entrevistar os funcionários
da escola (servidores) e promover reuniões gerenciais.
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Durante o processo de execução das atividades os
alunos encaminharam os registros para a COPCOM.
Fotos de antes e depois dos reparos ou de reuniões,
eram enviadas por aplicativos de mensagem. Ao final, as equipes entregaram uma espécie de dossiê
com todas as informações das ações promovidas.
Algumas escolas também realizaram um tour pelas
instalações da instituição, apontando cada benfeitoria, enquanto outras preferiram apresentação em
datashow.
As equipes que desempenharam o maior número
efetivo de atividades transformadoras nas escolas foram reconhecidas publicamente e receberam tablets de presente. O engajamento se deu
fundamentalmente pela certeza de reconhecimento do trabalho realizado, reforçando a ideia
de que a gincana nada mais era do que um pano
de fundo para o alcance dos objetivos do Programa Controlador Mirim.

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

No plano geral, é necessário que o governo municipal analise a estrutura administrativa com que
pode contar, identifique em que área o programa
se situa de forma mais adequada e quais são os
resultados de sua implementação no andamento
da máquina administrativa. A iniciativa da Controladoria Geral de São Lourenço da Mata/PE ganhou
terreno aos poucos, primeiro com o apoio dos secretários, gestores, professores e, por fim, os alu-

nos. Essa dinâmica permitiu maior engajamento de todos
os atores do processo.
Em São Lourenço da Mata, o Programa iniciou em fevereiro
de 2018. Foram realizadas diversas reuniões e na sequência
elaborado o regulamento. O ciclo do Programa Controlador
Mirim dura cerca de quatro meses. Tem início com a escolha
dos controladores mirins, segue com a relação das ações a
serem realizadas e definidas em reuniões, e, depois, vem
a execução das atividades. Por último, o reconhecimento
(premiação). Os ciclos podem ser assim definidos:
1º ciclo – mês de junho – a apresentação do Programa:
e em 20 de junho de 2018 o Programa foi apresentado aos
Secretários Municipais de Educação e Comunicação e, alguns dias depois, aos gestores escolares.
2º ciclo – mês de julho – as participações: a escolha do
orientador e dos controladores mirins. Em 23 de julho começou a inscrição para os gestores escolares interessados
em participar do Programa, com a indicação de dez alunos
de cada escola. De cada grupo, em cada escola, deveria ser
indicado um orientador – professor ou gestor escolar – e
um aluno líder.
3º ciclo – mês de agosto – a execução do Programa: em 3 de
agosto, foram realizadas as primeiras oficinas para implantação do Programa com os orientadores de cada instituição de ensino. Nesta fase, eles foram informados sobre os
prazos para a execução das atividades e como seria a pontuação referente ao cumprimento de cada uma das tarefas
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realizadas. Na mesma ocasião, também foi apresentada a
proposta de competição entre as escolas, lembrando que
o cumprimento de prazos nos tempos adequados renderia
pontos que seriam ranqueados e garantiriam prêmios aos
vencedores. A ideia de uma disputa entre escolas nasceu
para incentivar a adesão ao Programa e também reconhecer as boas práticas. Em 22 de agosto, ocorreu a abertura
oficial em um cinema da cidade, o Cine Royal. Cerca de 300
pessoas compareceram ao evento
4º ciclo – mês de setembro – a premiação: em 19 de setembro foi promovida uma peça teatral sobre educação fiscal.
Neste mesmo dia foi encerrada a primeira rodada do Programa com a entrega de tablets aos alunos que obtiveram
as maiores pontuações.

Prática esportiva na
rede municipal de
ensino, São Lourenço
da Mata/PE,
Foto: CNM/UniverCidades

Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
O Programa Controlador Mirim foi executado com um orçamento consideravelmente baixo e com atuação voluntária
por parte dos agentes. Os espaços utilizados para abertura do projeto, reuniões e encerramento, eram públicos ou
cedidos gratuitamente em virtude das parcerias com as
instituições. A maior parte dos materiais de orientação e
lúdicos, como livros, jogos e revistas foram doados por órgãos externos.

“O Programa não teve gastos consideráveis e se alavancou pelo engajamento de voluntários, como
o pedreiro que é pai de um aluno e que auxiliou no restauro da
alvenaria da quadra esportiva da
escola municipal Rosina Labanca”,
relata Andresa da Silva Brito, inte-

grante do COPCOM. “Ele fez isso com

tijolos doados pela comunidade”,
completa.
À comunidade também é creditada a prestação de serviços de pintura, reparos, troca de fechaduras, além doações
de pedaços de PVC, restos de tintas, ferramentas e outros
materiais. No fim, as despesas se mostraram bastante pontuais, especialmente na realização dos eventos: palestras,
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oficinas, abertura e encerramento da primeira edição. Os
custos envolveram itens do coffee break, locação de materiais multimídia, impressão de materiais gráficos e aquisição de 11 tablets para premiação dos alunos, totalizando
R$ 4.672 (quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais). O
maior custo envolvido foi o de compra dos tablets, totalizando R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Oitenta estudantes receberam o certificado de Controlador
Mirim e participaram de cinco oficinas de capacitação para
entender as diretrizes do projeto. O cronograma de atividades contou também com três palestras sobre transparência, participação social e educação fiscal. Cada equipe
nas escolas realizou cinco reuniões, totalizando quarenta
encontros para tratar das metas e discutir desafios do Programa. As oito escolas assistiram uma peça de teatro sobre
educação fiscal. No fim foram 250 horas de atividades.
Foi constatada a diminuição nos danos ao patrimônio público. Ao final, o Município obteve redução nos gastos com
o transporte público escolar passando de R$ 330 mil por
mês, em 2017, para uma variação entre R$ 240 mil e R$ 260
mil em 2019. Estima-se a redução de 70% na depredação
dos ônibus escolares, situação que motivou a criação do
Programa Controlador Mirim.
.

Lições aprendidas
DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Tomar uma decisão resulta sempre da ideia de rearranjar,
inovar, resolver uma fratura, um problema, um insucesso
que se observa em algum processo. Essa constatação é o
ponto de partida para a busca de uma solução. Em São Lourenço da Mata foi a insatisfação da população com as condições do transporte escolar que levou a gestão a encontrar um caminho. Um terço dos alunos utilizavam o serviço.
Realizar os reparos necessários nos ônibus e intensificar a
manutenção eram medidas paliativas, além de levar tempo
e demandar recursos financeiros extras da prefeitura. Desta forma, surgiu a ideia de eliminar a causa do problema e
não somente as suas consequências. Era preciso conscientizar a população de que o patrimônio público também os
pertencia e, mais, que cabia a todos a manutenção, a conservação e a fiscalização.
A princípio a ideia era fazer dos controladores mirins agentes multiplicadores do controle social, da ética, da educação fiscal, da cidadania e da cultura da integridade. Com
o desenvolvimento da iniciativa, o engajamento dos estudantes despertou curiosidade na população e o interesse
em ajudar. Moradores dos bairros onde se localizam as oito
escolas participantes também passaram a colaborar com
as melhorias de conservação.
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CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

Todo programa/projeto precisa ser flexível o suficiente para
se adequar à realidade em que está inserido. Para tanto, é
necessário que o desenrolar da iniciativa seja avaliado e
monitorado continuamente. Estabelecer indicadores, definir uma frequência para monitorar os resultados, criar
um banco de dados, envolver sua equipe de líderes nesse
monitoramento e pedir sugestões para reverter resultados
insatisfatórios são imprescindíveis para o sucesso de qualquer empreitada.
No caso de São Lourenço da Mata, a COPCOM e os servidores da Controladoria Geral realizaram visitas às escolas
e promoveram reuniões gerenciais como forma de incentivar o monitoramento. Durante os encontros, os envolvidos
tratavam de cronogramas e resultados parcialmente alcançados. Todas as ações estabelecidas tiveram uma ficha de
avaliação final, que contém as pontuações de cada escola
por atividade.
Embora o modelo de monitoramento estabelecido seja de
extrema valia para o desenvolvimento do Programa, a inexistência de uma base precisa de indicadores de resultados
se mostra um dos pontos sensíveis e de aprendizado para
o Programa. Incondicionalmente, são muitas as realizações
apontadas pelos envolvidos. A lista abaixo, fornecida pela
administração, destaca algumas das conquistas:

zz Redução considerável nas depredações dos ônibus que
fazem o transporte escolar;
zz Melhorias nas instalações e nos equipamentos públicos;
zz Implementação de lixeiras artesanais;
zz Reativação de bibliotecas;
zz Arborização;
zz Organização de despensas;
zz Capinação;
zz Conserto de portas;
zz Troca de lâmpadas;
zz Limpeza de cisternas;
zz Implementação e ampliação de hortas;
zz Implementação de sistema de filtragem para horta;
zz Consertos de ventiladores;
zz Ativação e trocas de interruptores;
zz Decorações com a utilização de materiais recicláveis;
zz Pinturas das salas de aulas;
zz Reparo no sistema de encanação;
zz Implementação de coleta seletiva;
zz Pintura de bibliotecas e estantes de livros.
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INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO,
ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

Em São Lourenço da Mata a proposta é que o Programa seja
transformado em lei municipal e faça parte de todas as peças do sistema orçamentário – no Plano Plurianual (PPA),
na Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e na Lei Orçamentaria (LOA), garantindo assim recursos para sua execução
e quem sabe, futuramente, atender um número maior de
pessoas no Município.
É reconhecido pelos idealizadores que o Programa poderia
angariar mais recursos e autonomia se estivesse constituído com base em uma lei e não em um decreto, permitindo
também articulações e parcerias com efeitos duradouros.
O uso de indicadores também é recomendado como forma de organização das metas contidas no orçamento, com
maior previsibilidade de recursos e cumprimento de metas
físicas planejadas. Incondicionalmente, no Programa Controlador Mirim merece destaque a tentativa de alcançar os
resultados ancorados na Agenda 2030, da Organização das
Nações Unidas (ONU), conforme descritos anteriormente.

ARMAZENE INFORMAÇÕES

Nunca é demais insistir na necessidade da criação de um
banco de dados com informações, indicadores, avaliações
e resultados alcançados, aliado importante na tomada de
decisões e na gestão da agenda governamental. Em São
Lourenço da Mata, a administração se preocupou em coletar e armazenar o material produzido pelas equipes, incluindo atas de reuniões dos alunos, lista descritiva da si-

tuação das escolas, fotos do antes e depois das ações nas
instituições de ensino, vídeos com relatos de alunos e servidores. Também procuraram junto aos parceiros, tanto no
âmbito estadual quanto federal, materiais disponíveis que
contribuíssem com a discussão e a modelagem dos conceitos que deveriam ser apropriados pelos envolvidos diretamente com o Programa. O objetivo é a análise das informações para avaliar, qualificar e quantificar os resultados
do Programa. O banco de dados organizado permite ainda
relacionar informações pertinentes ao custo do projeto e à
fundamentação do modus operandi escolhido.

Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. Envolver a Secretaria de Educação do Município para a
execução da iniciativa, uma vez que ela dialoga diretamente com o principal ator do programa: a comunidade escolar;
2. Houver clareza de propósitos. É fundamental que
todos os engajados no Programa saibam precisamente
aonde se quer chegar, especialmente educadores e
alunos;
3. O problema for corretamente diagnosticado em relação ao seu Município;
4. O(a) gestor(a) e sua equipe estabelecerem parcerias
com outros órgãos públicos, a academia e iniciativa
privada, seja para viabilização ou apoio das atividades;
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5. Houver o monitoramento de cada etapa, especialmente durante a execução das atividades nas escolas;
6. A administração municipal buscar material didático
sobre educação fiscal junto a órgão de controle do
Estado para distribuir na rede de ensino;
7. Se houver a criação de instrumentos jurídicos que permitam solidez e a continuidade do Programa;
8. Os(as) gestores(as) criarem mecanismos para o engajamento dos envolvidos como premiações e outros tipos
de reconhecimento;
9. Você tiver imbuído deste princípio: não tem como
delegar algumas coisas. São aquelas que exigem a presença física do(a) gestor(a) acompanhando de perto o
trabalho de conscientização dos estudantes sobre o
seu papel social. Essa é uma das faces da liderança.

Nas palavras do idealizador e Coordenador Geral do Programa, no Município de São Lourenço da Mata/PE.

“Institucionalmente tínhamos dificuldades, não havia recursos e
por isso precisávamos contar com
a disponibilidade da escola, dos
alunos, da comunidade toda, para
realizar as melhorias. A resposta
veio acompanhada do sentimento
de transformar e de preservar o
patrimônio público”.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Por estar inserido no ambiente escolar o Programa Controlador Mirim de imediato impactou gestores, professores e
alunos que, por consequência, replicaram as informações
para a comunidade em que estão inseridos. Parte das atividades desenvolvidas também mobilizou voluntários e, desta forma, a iniciativa tornou-se cada vez mais conhecida
pela população.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação
Social foi elaborado um plano de divulgação envolvendo
a criação de posts, flyer, banners, jingle e vídeos, além da
produção de matérias em sites, blogs, jornais e demais redes de comunicação. Também foram encaminhados convites dos eventos às instituições públicas e privadas, sociedade civil e ao legislativo.
Devido ao alcance do Programa e o 2° lugar no Prêmio de
Educação Fiscal (FEBRAFITE), surgiram convites para que os
idealizadores e alunos da iniciativa apresentassem a ação
em instituições como o Grupo Estadual de Gestão Fiscal. O
evento foi promovido na Secretaria da Fazenda do Estado
de Pernambuco - SEFAZ, para os professores da rede municipal de ensino da cidade de Recife. As atividades também
aconteceram na Escola Estadual Paulo Freire e durante o
Seminário da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, destinadas aos educadores da rede estadual.
Os veículos de imprensa local também divulgaram as etapas do projeto, bem como a participação em premiações, a
exemplo da FEBRAFITE.
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Fontes: Voz de Pernambuco, Folha de
Pernambuco e Jornal
do Commercio

Fique ligado
Ao final da apresentação teatral em uma das escolas participantes do projeto, um aluno disse que realmente tinha
o hábito de quebrar as coisas da escola, mas que agora ele
mesmo conserta. Em outra unidade um estudante teve a
ideia de reaproveitar a água que vinha da pia da cozinha,
empregando o processo de decantação, para irrigar a horta
orgânica da escola.
Outro fato curioso é a abordagem praticada pelos estudantes quando identificam alguém causando danos ao patrimônio. Didaticamente, eles explicam que a atitude traz
prejuízos para toda a comunidade, uma vez que o recurso
destinado aos reparos vem do bolso do contribuinte. Desta
forma não há confronto e sim a conscientização.
Em uma das atividades, que envolvia a arrecadação de alimentos, os alunos fizeram questão de acompanhar a contagem dos mantimentos e organizaram um rodízio para cuidar dos kits, a fim de que nenhum fosse retirado do lugar.
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