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Principais sugestões resultantes da consulta pública para cada indicador

Painel GIFE de
Transparência
Contribuições da
consulta pública

Composição do
conselho de
governança

A seguir encontram-se resumidas as
principais sugestões recebidas e o
encaminhamento dado a cada uma.

Legenda
Sugestão incorporada
como orientação no
glossário

Código de
conduta/
código de ética

Assembleia
geral

Plano de
ação

Relatórios
de
auditoria

Demonstraç
ões
financeiras

Indicadores
da dimensão
de avaliação

Solicitar
cargo e
organização
de origem

Melhorar o
nome do
indicador
para deixar
claro que a
que
instância se
refere

Solicitar cargo e
organização de
origem

Excluir o indicador –
as organizações
não teriam esse
documento, ele
seria muito interno
ou pouco
informativo de fato e
há outros
documentos de
regulamentação
interna que seriam
interessantes

Excluir o indicador –
as assembleias
podem ser
compostas por
muitos indivíduos ou
organizações, e os
conselhos
deliberativo e fiscal
já seriam suficientes
para demostrar as
instâncias de
decisão

Excluir o
indicador – é uma
informação
interna e
estratégica que
não deve ser
divulgada

Deixar mais
claro que são
os relatórios
de auditores
externos

Foi destacado
que são
informações de
difícil divulgação

Foi apontado que
estava muito vago,
que as
informações são
muitas vezes
internas

Orientação
para menção
do cargo e
organização
de origem do
conselheiro
incluída no
glossário,
mas não
exigida para
o Painel

Indicador
alterado
para
“Composiçã
o do
conselho
deliberativo”

Orientação para
menção do
cargo e
organização de
origem do
conselheiro
incluída no
glossário, mas
não exigida
para o Painel

Um indicador desse
tipo ficaria para um
segundo momento,
com melhor
aprimoramento da
exigência e abrindo
espaço para
inclusão de outros
documentos

Não acatado –
devido à importância
da assembleia como
órgão máximo de
decisão para as
associações

O indicador foi
alterado para
“Informações
sobre
planejamento /
diretrizes
estratégicas”
com objetivo de
ser mais amplo e
de caráter mais
público

Nome do
indicador
alterado para
“Relatórios dos
auditores
independentes”

Não acatado –
devido à
importância de
divulgar essas
informações e
porque os dados
financeiros os
mais indicados
para ser
acrescentado

Alterado para
“Relatórios de
avaliação” com o
objetivo de deixar
mais abrangente

Para a construção dos indicadores, o
GIFE desenvolveu um processo de
consulta
pública
envolvendo
especialistas,
pesquisadores
e
associados, tornando participativa a
formulação desse projeto. O intuito
foi colher contribuições sobre o
material produzido procurando o
alinhamento com as demandas,
expectativas e visões disseminadas
sobre o tema.
As contribuições recebidas foram
qualificadas, cuidadosas e valiosas,
e nos permitiram entender a
importância desse processo. Esses
aportes nos ajudaram a validar a
escolha dos indicadores, reagrupálos em novas dimensões, renomeálos e, sobretudo, qualificar o seu
conteúdo.

Composição
do conselho
fiscal
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Principais novos indicadores sugeridos

Sugestão incorporada
alterando o indicador
Sugestão não incorporada

Visão

Critérios para seleção de projetos
ou desenvolvimento de atividades

Informações referentes a
investimentos financeiros e fontes
de recursos

Estratégias de atuação (doação ou
execução de projetos próprios, etc.)

