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A AMARRIBO Brasil é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, 
pioneira no combate à corrupção no Brasil, que atua 
em sinergia com a Sociedade Civil, a administração 
pública, lideranças políticas e a iniciativa privada, para 
acompanhar a gestão dos bens públicos, promover a 
probidade, a ética e a transparência. 

A Organização tem a missão de despertar no 
cidadão o sentimento de que ele é o elemento 
central da democracia e que tem o poder de mudar 
os rumos da sociedade para que o desenvolvimento 
ocorra sempre dentro dos princípios da ética, da 
transparência, da integridade, da probidade e da 
equidade.

Esta cartilha foi escrita inicialmente por Antoninho 
Marmo Trevisan, Antônio Chizzotti, João Alberto  
Ianhez, José Chizzotti e Josmar Verillo.

Nesta 5ª. Edição teve a inserção do capítulo “Lei 
de Acesso a Informação”, na contribuição de Jorge 
Sanchez; o tema “Ficha Limpa” de autoria de Marlon 
Reis; o Capítulo “O Papel da CGU na Prevenção e 
Combate a Corrução”, escrito por Vânia Vieira; “O 
Exemplo de Realeza”, do prefeito Eduardo Andre 
Gaievski, relatado pela AMARRIBO e, ainda, “A 
experiência do Norte de Minas” por Fabio Oliva. 

O acompanhamento e supervisão permanentes 
da conduta dos administradores públicos é uma 
forma essencial de controlar a corrupção. Para 
isso é necessário informação. Por isso esta pu-
blicação foi escrita.

Ela se baseia na experiência da AMARRIBO Bra-
sil (Amigos Associados de Ribeirão Bonito) na 
condução de um processo de monitoramento 
dos atos da administração pública local que le-
vou à cassação de dois prefeitos e cinco verea-
dores na cidade, assim como nas recentes con-
quistas da sociedade civil, como a Lei da Ficha 
Limpa e a Lei de Acesso à Informação.

Embora seja grande a variedade dos esquemas 
de que a corrupção se aproveita, ela sempre 
deixa uma série de indícios que tendem a ser 
semelhantes de um lugar a outro.

Esta publicação descreve as principais formas 
que assume a fraude municipal, mostra onde 
procurar as pegadas dos autores, indica as 
diversas instâncias públicas às quais se pode 
recorrer para combater a corrupção, apresenta 
casos práticos e dá uma série dicas de sobre 
como a sociedade local pode se organizar.

O livro também conta a história do movimen-
to que se desenvolveu em Ribeirão Bonito para 
combater a pilhagem dos recursos públicos que 
lá acontecia e se disseminou pelo Brasil através 
da Rede AMARRIBO Brasil - IFC.  É uma história 
de coragem, perseverança e  habilidade no ma-
nejo dos instrumentos à disposição da cidada-
nia para defender o interesse público.

Este é um guia para a detecção de corrupção no âmbito municipal e 
de mobilização da sociedade civil para o controle social. Foi escrito 
a partir da experiência da AMARRIBO Brasil, da Rede AMARRIBO 
Brasil-IFC e das conquistas nacionais da sociedade civil, como a Lei 
da Ficha Limpa e a Lei de Acesso à Informação.
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