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Fundação 

• Novembro/1999 

Objetivos:  

• Desenvolvimento social, cultural, 
turístico, econômico, juventude 

• O acompanhamento da LRF è 
Combate a Corrupção 



AMARRIBO BRASIL 

�  Fundada em novembro de 1999. 
�  Liderou o processo de afastamento de 

dois prefeitos, funcionários públicos e 
vereadores por envolvimento em 
corrupção em Ribeirão Bonito. 

�  Disseminação da experiência formou-se a 
Rede AMARRIBO-IFC. 

�  Em 2011, tornou-se AMARRIBO BRASIL. 
�  Papel fundamental na aprovação da Lei 

da Ficha Limpa ao lado de outros atores e 
organizações. 
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AMARRIBO BRASIL 
�  1999- Aprovação e implementação da lei 9840 de Compra de 

Voto. MCCE computava em 2007, 683 afastamentos de prefeitos 
e vereadores e outros 479 processos. Dados atuais não 
divulgados ainda. 1ª Lei de Iniciativa Popular aprovada no 
Congresso. 

�  2000- LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n º 
101, de 4 de maio de 200 

�  2002- AMARRIBO BRASIL inicia processo histórico de cassação de 
um prefeito por iniciativa popular 

�  2003 - Lançamento livro da AMARRIBO BRASIL e início da 
formação da primeira Rede de Controle Social 



AMARRIBO BRASIL 

�  2004 – Lançado o Portal da Transparência da CGU 

�  2004 – primeiro ano que se comemorou o Dia 
Internacional contra Corrupção em 09 de dezembro 
(Convenção da ONU em Mérida –México - 2003) 

�  2005 – Pregão Eletrônico ampliado 



AMARRIBO BRASIL 

2006  
�  Portais de Transparência Estaduais começam a ser 

disponibilizados. 
�  Polícia Federal inicia mega operações e crimes do 

colarinho branco começam a explodir na mídia. 
�  AMARRIBO BRASIL faz I Encontro de ONGs em 

Ribeirão Bonito SP. Reúne 77 ONGs da rede 
�  Legislativo aprova Voto Aberto em Ribeirão Bonito 
 
2006 a 2008 – São Paulo e alguns outros Estados criam 
Câmaras Especiais para julgamento de prefeitos  



AMARRIBO BRASIL 

2007 – SICONV- Sistema único de Convênios 
 
2008 
�  AMARRIBO BRASIL faz II Encontro de Cidadania 
�  reúne 102 ONGs em Ribeirão Bonito 
�  Compromisso Público de candidatos e I Sala de Transparência 

inaugurada em Ribeirão Bonito 
�  Lei de Metas aprovada em SP, RB e outras 

2009 – Lei Capiberibe (LC 131)- info on line 
�  CGU convida Rede ABRACCI e AMARRIBO BRASIL-IFC para I 

Encontro de Controle Social e Brasília que resulta em abaixo 
assinado pedindo uma Conferência Nacional Contra 
Corrupção 



AMARRIBO BRASIL 

2010 
�  AGU ajuizou 3706 ações com retorno de 2,7 bilhões aos cofres 

públicos. Ainda bloqueio judicial de 582 milhões. 
�  Ministro Jorge Hage faz a Convocação da I CONSOCIAL em 

atendimento a solicitação da Rede ABRACCI-AMARRIBO 
BRASIL-IFC 

�  Aprovação da Lei da Ficha Limpa. 
�    
2010 a 2012 - Brasil se adequando para cumprir todos os Acordos 
Internacionais com OCDE, OEA e Nações Unidas que celebrou em 
anos anteriores e tem recebido boas avaliações, nos avanços que 
efetivou. 
 
OCDE- Org. Coop e Desenv Econômico/    OEA- Org Estados Americanos 



AMARRIBO BRASIL 

2011 
�  OGP – Lançamento programa Governo Dados 

Abertos-  2012 -Hillary Clinton veio dar força. 
Discussão no http://edemocracia.camara.gov.br 

�  Aprovação da Lei de Transparência e Acesso a 
Informação Pública 

�  Cadastro de Empresas Inidôneas e que estão 
proibidas de contratar com o Poder Público. 



AMARRIBO BRASIL 

�  2011-12 – Explodem as redes Sociais via 
internet( Movimento Nas Ruas, facebooks, twitters) 
e jovens entram na luta e fazem protestos. 25mil 
em Brasília e milhares em quase todas capitais 

�  2012  
– CGU inaugura Cadastro de ONGs que não podem 
celebrar convênios com governos 
– Primeira Eleição com Ficha Limpa valendo, tira da 
próxima eleição, centenas de  candidatos com 
processos. Partidos necessitam rever suas estratégias 
de candidaturas. 



AMARRIBO BRASIL 

2012 
�  21 de abril Marcha Nacional Contra Corrupção. Cidadão 

exercendo a cidadania que a CF lhes faculta. 

�  Surgem 2 novas salas de transparência: Igarapava-SP no 
legislativo e Jequié-BA no executivo. 

�  Municípios se antecipam ao julgamento do STF e aprovam Lei 
Municipal com extensão para cargos de confiança ( SJoão da 
Boa Vista - SP e outros), 

�  No Congresso lei que pune corrupção ativa de empresas, 



AMARRIBO BRASIL 

2012 
�  Maio – Realização da I CONSOCIAL-17 a 20 maio em 

Brasília – 80 Propostas para compor o Plano Nacional 
de 10 anos Contra Corrupção.  
›  20.416 propostas è 80 finalistas 

�  Junho - Rio + 20 – Inclusão do tema Combate a 
Corrupção no relatório final 

�  Novembro – Realização da XV IACC  em novembro – 
Conferência Internacional Contra Corrupção em 
Brasília organizada pela AMARRIBO-CGU-ETHOS 
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    2012- Propostas importantes da Consocial que seguirão para 
o Plano Nacional de Transparência e Controle Social: 

�  Implementação lei de Acesso, de forma ampla, 
transparente e urgente 

�  Ampliação da ficha limpa para cargos de confiança em 
todas as esferas de governo, 

�  Lei de metas 
�  Corrupção crime hediondo. Fim Foro privilegiado. 
�  Fim do direito de aposentadoria para magistrados e 

membros do MP envolvidos em corrupção 
�  Currículo escolar matérias de Ética, Transparência, 

participação e controle social. 



�  Desnecessário justificar pedidos de informação  
�  Explicar demoras ou recusas nas respostas 
�  Garante o acesso imediato ou uma resposta em 

até 20 dias e explicar prorrogação até 10 dias. 
�  É passível de punição: 

•  Recusar fornecer informação pública 
•  Inutilizar, alterar e ocultar informação 
•  Violar informação sigilosa ou pessoal 
•  Impor sigilo para proveito pessoal 
•  Ocultar informação da autoridade superior 



Página Obrigatória na Internet 
–  Linguagem, orientação e ferramentas para leigos 
–  Dados e formatos eletrônicos para uso complexo. 

Desenhar formato 
–  Conteúdo mínimo 

– Competência, organograma, contatos 
– Movimentação financeira e despesas 
–  Processos licitatórios 
– Dados gerais para acompanhar políticas públicas 
–  Pesquisa de conteúdo objetiva, clara e fácil; 
–  Exportação de relatórios em formato aberto; 
–  “Fale conosco” ou “Telefone” para contato; 
– Garantir a Acessibilidade; 
– Garantir a autenticidade, integridade e atualização.  



�  Pedidos de informação 
›  Ignorados 
›  Respostas incorretas ou inconclusivas 
› Negação infundada ou não justificada 
›  Encaminhamento desnecessário a 

outras repartições 
� Cobrança de taxas ou abusos nos custos 
�  Exigências desnecessárias para o acesso 
� Atrasos na liberação com o risco de 

desatualização de dados 



AMARRIBO BRASIL 

�  Fim a Impunidade/ Foro privilegiado/ Recorrer de sentenças 
de forma excessiva, 

�  Judiciário julgar de forma célere os processos em geral e 
principalmente os de corrupção, 

�  Sociedade civil participar intensamente de forma contínua e 
não apenas quando existe um fato motivador, 

�  Preparação da sociedade civil para atuar no Controle Social 
e dos Conselhos, 

�  Preparação dos Estados e municípios para cumprir a Lei de 
Acesso e Transparência, e dos cidadãos para saber o que e 
como buscar a informação. 

�  Educação para Ética e Cidadania nas escolas já aprovada 
na Comissão do Senado 



AMARRIBO BRASIL 

 
Leis LRF, 

 Transparência e Capiberibe,  
Compra de Voto- 9840, 

 Ficha Limpa  
Transparência e Acesso a Informação  

 
trazem o amadurecimento e fortalecimento da 

Democracia e começam a mudar esse perfil 
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� Cresceu 8000 habitantes de 2010 -2012 
è  8000 = 1200 famílias com 5 membros (família média) 
è 1200 famílias com pelo menos 1 criança em idade pré-escolar 
è 1200 crianças è se cada creche abrigar 120 crianças 
è Necessidade de  mais 10 creches nesses dois anos, distribuídas 

pelos 26 bairros de Cotia. 
è Já tínhamos déficit registrado no MP em 2011 porque um TAC 

exigia vagas para 2344 crianças em creche 
è Quantas creches foram inauguradas em Cotia no período? 

Encontrei noticias de 2 (ago/11 e 04/12)                                  
totalizando (140 + 90= 230 vagas) 

è O mesmo exercício vale para escolas. Necessidade de 1200 
vagas em escolas e outras 600 em universidades. 



AMARRIBO BRASIL 

�  LDO- Lei das Diretrizes Orçamentárias 
�  LOA- Lei Orçamentária Anual 
�  PPA- Plano Pluri-Anual 
�  Lei das Licitações 
�  Lei Orgânica do Município 
�  Regimento Interno da Câmara 
�  Plano Diretor  
�  LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal 
�  Lei de Transparência e Acesso a Informação 



 
NOSSAS ARMAS CONTRA A CORRUPÇÃO 

 

  
  

•   
INFORMAÇÃO VOTO 

MOBILIZAÇÃO/ PARTICIPAÇÃO 



 
 

vai depender .......... da pressão 
popular que: imprensa, ONGs e a 

sociedade como um todo, 
colocar sobre o Legislativo e  

Judiciário. 



Amarribo na Imprensa- Museu na Sede 

4 anos 
depois 
- vitória 

2010 

Mobilizando.... 

















Encontro de Cidadania e controle social – set 2006 



Encontro de Cidadania e controle social – set 2006 

O Controle Social em parceria com Poder Público e Iniciativa 
Privada constroem um amanhã de esperança às novas gerações 



Sala de Transparência 

Compromisso 
Publico com 
candidatos a 

prefeito 













Participaram também da pré-CONSOCIAL, integrantes da ONG da AMASA de Analândia.  

   
Conheça a primeira discussão das propostas que ainda serão aperfeiçoadas e tomarão   
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Próximos Passos 
� Monitoramento Clima 
� Transparência na Accountability 

nas Empresas 
� Mineração Sustentável 
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