
A Articulação de Políticas Públicas no Estado da Bahia
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Parceiros:

Como faço para participar?

Tel: (71) 3356-8013 / 3357-1667 
www.politicaspublicasbahia.org.br

ascomapp@gmail.com

Quando? 
14 e 15 de maio de 2010
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Onde?

Faculdade de Direito da UFBA.  
Rua da Paz, s/n

Graça, Salvador, Bahia 

A APP vem sendo construída desde 2001 

por movimentos e entidades que lidam com 

políticas públicas no Estado como um espaço para 

troca e potencialização de experiências de 

participação popular na formulação, elaboração, 

execução e controle de políticas públicas; para 

reflexão e debate sobre essas políticas nos níveis 

federal, estadual e local, tanto em linhas gerais 

quanto específicas; para discussão crítica da 

relação entre sociedade civil e governo; e para a 

proposição e promoção de ações conjuntas entre as 

várias entidades e movimentos a partir de 

interesses comuns, evitando assim o paralelismo de 

ações que fragmenta o poder transformador da 

participação popular.



Oficinas:

 

Tribunal Popular e o Controle do Judiciário 

(RIP do Maranhão)

Corrupção Eleitoral e Controle Social da 

Gestão Pública (Movimento de combate a 

corrupção eleitoral)

Fiscalização Popular e os limites ao Controle 

Social (Campanha quem não deve não teme)

Campanha de Combate ao Trabalho Escravo 

na Bahia

Caravana na perspectiva da formação e 

comunicação para a cidadania

10:30h - Intervalo

11h - Plenária

Apresentação das oficinas 

12:30h - Almoço 

Tarde

14h - Plenária

Definição e construção das estratégias

Reflexão e Encaminhamentos 

17h - Encerramento 

Programação

14/05

Manhã 

8:30h - Abertura 

9:00h - Mesa Institucional: Reflexão sobre a 

juridicialização dos conflitos sociais e a 

Criminalização dos movimentos.

Articulação de Políticas Públicas

Ministério Público da Bahia 

Promotoria Pública 

10:30h - Intervalo

11:00h - Relatos de casos exemplares.

11:20h - Debate 

12:30h - Almoço

Tarde

14h Painel de Relatos de Experiências - 

Possibilidades e Limites para o exercício do 

Controle Social do Judiciário.  

Marília Lomanto: Contextualização da 

importância do Controle Social do 

Judiciário. 

 

14:30h - Experiência dos operadores de Direito

Cleide Ramos – Promotora Pública 

Associação Nacional dos Juízes para 

Democracia

RENAP (Rede Nacional de Advogados e 

Advogadas Populares)

15:30h - Intervalo (Momento Cultural)  

16h - Experiências da Sociedade Civil 

Tribunal Popular do Judiciário - (RIP do 

Maranhão)

Caravana da Cidadania (Piauí)

Movimento Nacional de Combate a Corrupção 

Eleitoral 

FASE: Campanha Quem Não Deve Não Teme 

18:30h - Encerramento 

15/05 

Manhã

8h - Abertura Cultural 

8:30h - Oficinas de aprofundamento das 

estratégias de atuação da APP/BA
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