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Quem é José Mario Brasiliense?

• Doutor em administração pública (FGV), há mais de 30 
anos trabalha com projetos de gestão e capacitação 
orientados pelos princípios da doutrina social da Igreja.

• Trabalhou no governo de Franco Montoro (1983/86), 
numa gestão voltada ao bem comum e orientada pela 
participação, descentralização e transparência.

• Possui um Master em Teologia (Doutrina Social da Igreja) 
pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma.

• É casado há 21 anos com Suzana Filizola Brasiliense 
Carneiro e pai de Tereza (19), João (17) e Anna (14).



Porque falar em esperança na política?

• Buscamos a resposta na Carta Apostólica 
Octagesima Adveniens (1971), do Papa Paulo VI, 
ao Card. Maurício Roy, Presidente do Conselho 
dos Leigos e da Pontifícia Comissão “Justiça e 
Paz” por ocasião do 80º. Aniversário da encíclica 
Rerum Novarum (Leão XIII, 1891).

• A ação social e política dos leigos católicos foram 
postas em evidência por Paulo VI, como também 
o fizeram J.P. II, Bento XVI e Francisco.



Octagésima Adveniens No. 46

“Tomar a sério a política, nos seus diversos 
níveis, local, regional, nacional e mundial, é 
afirmar o dever do homem, de todos os homens 
de reconhecerem a realidade concreta e o valor 
da liberdade de escolha que lhes é 
proporcionada, para procurarem realizar juntos 
o bem da cidade, da nação e da humanidade.”



Octagésima Adveniens No. 46

“A política é uma maneira exigente - se bem 
que não seja a única - de viver o compromisso 
cristão, ao serviço dos outros. Sem resolver 
todos os problemas, naturalmente, a mesma 
política esforça-se por fornecer soluções, para as 
relações dos homens entre si.”



Octagésima Adveniens No. 46

"O seu domínio é vasto e abrange muitas coisas, 
não é porém, exclusivo; e uma atitude 
exorbitante que pretendesse fazer da política 
algo de absoluto, tornar-se-ia um perigo grave.”



Octagésima Adveniens No. 46

“Reconhecendo muito embora a autonomia da 
realidade política, esforçar-se-ão os cristãos, 
solicitados a entrarem na ação política, por 
encontrar uma coerência entre as suas opções e 
o Evangelho e, dentro de um legítimo 
pluralismo, por dar um testemunho, pessoal e 
coletivo, da seriedade da sua fé, mediante um 
serviço eficaz e desinteressado para com os 
homens.”



O que é a Oficina Municipal?

• Fundada em 2002 por leigos católicos a Oficina 
Municipal é uma escola de cidadania e gestão pública 
para formar “gestores-cidadãos e cidadãos-gestores”.

• A Oficina Municipal – OM realiza programas de 
formação na capital e no interior de SP, em parceria com 
prefeituras e consórcios intermunicipais.

• A OM tem atuação também nos estados de MG, PR, RS, 
PB, AL, BA, PE, RO e PA, c/mais de 1.500 alunos por ano.

• Entre os parceiros da OM estão a Fundação Itaú Social, 
Instituto C&A, Instituto Arcor, Instituto de Cidadania 
Empresarial, Instituto Natura e Instituto Votorantim.



Porque falar de esperança na Política com 
base na experiência da Oficina Municipal?

• Porque o olhar do “educador” no campo da gestão 
pública e da política é um olhar cheio de esperança.

• “A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos 
como nossa felicidade o Reino dos Céus e a Vida Eterna, 
pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e 
apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da 
graça do Espírito Santo” (CIC – 1817).

• A Política brasileira tem se apoiado nas “forças do poder 
e do dinheiro” e tem se afastado do bem comum.

• Na experiência da OM vemos que é possível fazer uso do 
poder e dos recursos como meios, e não como fins.



A bússola dos princípios 

da Doutrina Social da Igreja
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Subsidiariedade e Federalismo

União

Estados

Municípios:

Mesma estrutura para cidades

de 800 a 11.000.000 hab.

Alemanha  -

descentralizada
Brasil -

centralizado



1. Bund = União

2. Bundesländer

= 13 Estados Federados

4. Regierungsbezirke 

= Regiões de Governo 3. Stadtstaaten = 

3 Cidades-Estado: 

Bremen, Hamburg e 

Berlim

5. Landkreis = 

Governos Regionais

7. Kreisfreie Städte = aprox. 79 Cidades Livres 

(mais de 100mil habitantes)
8. Gemeinden (total 12 mil Municípios)

GEMEINDESELBSTVERWALTUNG

6. Gemeindeverbände = 

Associações de 

Municipios 

Subsidiariedade na Federação alemã
Lei Fundamental de 1949 – Konrad Adenauer - CDU



Princípios na prática: limites e avanços

• Creche “federal” em Alpestre (subsidiariedade?)

• Compra consorciada de material escolar no 
Consórcio Intermunicipal – CIVAP (solidariedade!)

• Plano Municipal da Educação “na gaveta” em um 
município do consórcio AMVAPA (bem comum?)

• Câmara Técnica da Educação no consórcio 
CODIVAR e melhoria do IDEB em uma das regiões 
com menor IdH de SP (dignidade da pessoa!)



Diretrizes da Oficina Municipal

• É preciso formar gestores públicos para atuar nos 
5.570 municípios brasileiros.

• A atuação em consórcios intermunicipais é 
estratégica: a cooperação fortalece as cidades.

• Formação de secretários municipais em conjunto 
com os prefeitos: dimensões técnica e política 
caminham juntas (“sou gestor e político”)

• Constituição de “comunidades de práticas” e 
“redes de gestores” que aprendem fazendo e 
fazem aprendendo”: Oficina Municipal



Consórcios parceiros da OM - SP

total de 1.271.383 hab.

Similar ao município de Porto Alegre/RS
ou ao Estado de Tocantins

SP



Similar ao de
João Pessoa/PB 
ou Natal/RN

Economia e recursos dos 3 consórcios

573,2 milhões 
em repasses do 
FUNDEB para 

2017 

Mais que 2x o 
repasse estimado 
para Campinas

18,369
bilhões de reais 

PIB 



Dados educacionais

139.752
ALUNOS 

MATRICULADOS NAS 
REDES MUNICIPAIS

7.956
DOCENTES NAS REDES 

MUNICIPAIS DE ENSINO

MAIOR do que
a rede municipal de
Belo Horizonte/MG

Estaria entre as 10 
maiores redes 
municipais do Brasil

Similar ao número de 
docentes de 
Curitiba/PR

760 
ESTABELECIMENTOS 

MUNICIPAIS DE ENSINO



Resultados do Programa nos Consórcios

50% de redução dos gastos em compras públicas da Educação em 2017: R$ 9 
milhões para os municípios da AMVAPA e R$ 21 milhões para os do CIVAP

Constituição das Câmaras Técnicas de Educação nos Consórcios

Elaboração de projetos regionais construídos de acordo com as principais 
demandas educacionais da região (formação continuada para profissionais da 
Educação Infantil e política de Atendimento Educacional Especializado)

Contratação de médicos para laudamento de crianças para o Atendimento 
Educacional Especializado

Renegociação coletiva de convênios com o estado (merenda/transporte)

Formulação dos Planos Municipais de Educação

Reformulação de processos em âmbito municipal (Projetos Político-
Pedagógicos, Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem, Formação 
Continuada de Profissionais de Educação)



O Programa Melhoria auxilia os consórcios na 
melhora dos indicadores educacionais
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Alguns depoimentos

Educação e cooperação

“A diferença que faz a gente pensar em uma educação em conjunto, apoiada 
por meio de um consórcio, é que podemos trocar experiências, 
conhecimentos e que um município ajuda o outro. A Câmara Técnica da 
Educação é uma experiência nova, que nós abraçamos porque fortalece os 
vínculos entre os municípios, tanto dos gestores como dos executivos, que 
são os prefeitos; e nos fortalece para que possamos conseguir aquilo que um 
município só, muito pequeno, não consegue. Trabalhando dentro de uma 
Câmara Técnica, que envolve mais municípios, todos são fortalecidos.”

Francisca de Oliveira Pereira secretária municipal de educação – Maracaí/SP 
– CIVAP



Alguns depoimentos

Participação da comunidade traz benefícios

“Acho que a participação social é ir onde as pessoas estão. Se vamos fazer uma 
escola quilombola, vamos lá ouvir essas pessoas. (...) O desenvolvimento da 
participação social depende de vários fatores, entre eles o fator político. Hoje 
estamos dentro de uma gestão que privilegia a participação da comunidade. Mas 
já houve algumas gestões que, se o pai entrasse dentro da escola, perguntariam: 
‘O que ele está fazendo aqui?’ (...) Quando você se abre para a comunidade, corre 
o risco de ouvir o que você não quer ouvir. O pai falando: ‘Falta isso, falta aquilo’. 
Você tem que estar aberto para ouvir, é difícil. Mas hoje, a nossa gestão privilegia 
a participação social, porque entendemos que ela nos traz muitos benefícios. Eu 
torço para que isso cresça em um ponto que, se trocar a gestão por uma não tão 
aberta a essa questão, as pessoas cobrem: ‘Olha, queremos participar!’. Ela 
mesma precisa reconhecer a importância de participar e cobrar essa abertura das 
gestões futuras, mas nós também precisamos prever isso no planejamento das 
nossas ações.” Claudinei Cardoso, pedagogo da equipe de gestão da Rede 
Municipal de Barra do Turvo.



Alguns depoimentos

Buscando objetivos comuns

“O maior aprendizado foi reunir gestores de uma região, sentarmos juntos, e 
todos buscarem objetivos comuns, cada um saindo da sua individualidade e 
trabalhando no coletivo.”

Rosemeire Aparecida Gonçalves Cassemiro – Cândido Mota/SP – CIVAP

Compartilhar conhecimento e experiência

“Quanto mais compartilhado, mais o conhecimento cresce! A Câmara Técnica 
hoje tem como seu maior bem a confiança. Nós compartilhamos o 
conhecimento e a experiência. Todos se ajudam, se ligam. Ninguém é mais do 
que ninguém. Todos pedem auxílio.”

Reginalice Silva, coordenadora da Câmara Técnica da Educação do CODIVAR



Temas estratégicos para os municípios 
em cooperação com os estados

Crianças:  
ambiente familiar; 

educação; cultura, esporte 
e lazer.

Água: abastecimento; 

tratamento de esgotos; 
proteção aos mananciais e 

matas ciliares.

Descentralização e 

Participação: 
autonomia municipal; 

consórcios intermunicipais 
e participação 
democrática



Bandeiras territoriais: bacias hidrográficas



Esperanças para mandatos futuros
• Crianças: Fortalecimento das relações entre Governo do 

Estado e Prefeituras no sentido de uma melhor 
integração da Educação Infantil e Fundamental 
(Municipal) com Ensino Médio (Estadual)

• Água: maior controle do Poder Executivo estadual no 
sentido do financiamento da coleta e tratamento de 
esgotos no estado de SP.

• Consórcios Intermunicipais: política de apoio aos 
consórcios de saúde, educação e meio ambiente visando 
sua maior autonomia e qualificação.



Agendas de interesse social

• Políticas públicas voltadas aos imigrantes e 
refugiados que chegam ao Estado de SP;

• Políticas públicas voltadas ao fortalecimento das 
famílias em parceria com igrejas e associações da 
sociedade civil;

• Consolidação e fortalecimento do ensino técnico e do 
acesso ao emprego para jovens.



Mudanças estruturais que dependem da 
pressão de estados, municípios e cidadãos

• Reforma do Sistema Tributário visando maior autonomia 
das esferas subnacionais de governo (princípio da 
subsidiariedade)

• Reforma do Sistema Político visando o aumento da 
representatividade e legitimidade dos parlamentos

• Regulamentação do Artigo 23 da Constituição Federal 
que trata das Competências Comuns das três esferas de 
governo e abre lacunas para omissão do Estado.



A boa gestão 
pública local

Marca essencial da Oficina Municipal: trazer 

o cidadão de volta à política e gestão



Encontro entre cidadãos-gestores e 
gestores-cidadão se dá nas cidades

• O cidadão não mora na união nem no estado 
mas no município.

• É na cidade que estão os problemas: nelas devem 
estar as soluções.

• A cidadania começa na família, escola, bairro, 
cidade...

• Quem governa a cidade é você, somos nós: 
esperança no cidadão-gestor e gestor-cidadão.



Participemos todos/as, 
com esperança, da vida Política!

Muito obrigado!

José Mario Brasiliense Carneiro
Fundador e Presidente da Oficina Municipal

(11) 9 9904 3929
josemario@oficinamunicipal.org.br


