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1. INTRODUÇÃO 

 

O Grupo de Trabalho para o Controle Social do Rio de Janeiro (GTCS) foi formalizado, no 

dia 26/06/2009, por meio da assinatura do Acordo de Cooperação nº 09/2009. 

 

O GTCS tem por objetivo definir estratégias e implementar ações conjuntas para o fomento 

do controle social no Estado do Rio de Janeiro, no que se refere ao acompanhamento dos 

ingressos e da aplicação dos recursos públicos. 

 

O GTCS, Coordenado pela CGU/Regional-RJ, é formado pelos Tribunais de Contas da 

União, Estado e Município, Receita Federal do Brasil, Procuradoria da Fazenda, Ministério 

Público Federal e Estadual, Secretarias Estaduais de Fazenda e Educação, Representação 

do MEC e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), além dos 

colaboradores: Associação dos Magistrados e dos servidores do TCE/RJ.  

 

2. RESULTADOS  

 

IV ENCONTRO DE CONTROLE SOCIAL – REGIÃO SERRANA 

 

As atividades foram realizadas nos dias 1º e 2 de março, no Município de Teresópolis, onde 

representantes dos órgãos de controle ministraram palestras sobre a correta aplicação dos 

recursos transferidos pelo governo federal e os representantes dos Ministérios da Integração 

Nacional, da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social falaram sobre a atuação de 

cada pasta em situações emergenciais e de calamidade púbica. Paralelamente, foram 

realizados Debate Acadêmico sobre Transparência e Participação Social, palestras sobre 

Licitação para o Movimento Nossa Teresópolis e Encontro sobre Transparência e Controle 

Social com lideranças locais. 

 

O Evento contou com a participação de servidores municipais, conselheiros e cidadãos dos 

sete municípios atingidos pelas fortes chuvas na região serrana do estado (Petrópolis, 

Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Areal, Bom Jardim e São José do Vale do Rio 

Preto), bem como de servidores da Secretaria Estadual de Obras do Rio de Janeiro, de 

promotores de justiça e procuradores da república que atuam na região serrana, além de 

servidores das entidades do Grupo de Controle Social. 

 

O Encontro foi dividido em quatro atividades, a saber: 

 

1) Ciclo de palestras/debates com palestrantes da 

CGU/TCU/TCE/MPE/MPF/MS/MI/MDS/MEC, dias 01 e 02/03/2011, das 8h30 às 17h, 

Teatro Municipal de Teresópolis, média de 107 participantes/dia; 

 



 
 

2) Debate Acadêmico sobre transparência e participação social com alunos e professores do 

Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), com a participação de palestrantes da 

CGU, UNIRIO e UNIFESO, dia 01/03, das 19h às 22h00, Auditório Omar 

Magalhães/Unifeso, com aproximadamente 200 participantes; 

 

3) Encontro com representantes do Movimento Nossa Teresópolis para apresentação de 

palestras sobre licitação pela CGU e pelo TCU, dia 01/03, das 18h30 às 23h00, Auditório 

da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis (ACIAT), com a presença 

de 20 participantes; 

 

4) Encontro com lideranças, com palestras da CGU e RFB sobre transparência/controle 

social/educação fiscal, dia 02/03/2011, das 18h30 às 21h30, Teatro Municipal de 

Teresópolis, que contou com 17 participantes. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O IV Encontro de Controle Social do Rio de Janeiro – Região Serrana atingiu os objetivos, 

tanto pelo público presente, 344 pessoas, como pelo alto nível das palestras e debates, que 

contou com a participação de servidores municipais, inclusive de secretários de governo, 

conselheiros e cidadãos dos sete municípios atingidos pelas chuvas de janeiro, além de 

servidores estaduais, das entidades do GTCS, dos ministérios da Saúde, Assistência Social 

e Integração Nacional e de promotores de justiça e procuradores da república da região 

serrana. 



O Evento teve uma excelente divulgação: Globo e Extra online, Yahoo notícias, Site da 

CGU/TCU/TCE, site da Associação Estadual dos Municípios do RJ (AEMERJ), site da 

Prefeitura de Teresópolis, site do Movimento Nossa Teresópolis, Site da UNIFESO e 

Jornal Folha de Teresópolis. 

 

O Item Avaliação Geral do Ciclo de Palestras/Debates obteve 98% das notas entre bom e 

ótimo. 

 

Segue, anexo, moção de louvor pelo evento do Fórum Permanente Pensar Teresópolis 

endereçada à Chefe da CGU-Regional/RJ, que deve ser compartilhada com todas as 

entidades do GTCS que participaram do IV Encontro de Controle Social. 

 

Destacamos, a seguir, alguns comentários dos participantes: 

“Quero ressaltar a enorme contribuição para o trabalho a ser executado por nós sociedade 

civil organizada”  

“Muito bom o encontro uma oportunidade impar” 

“Excelente trabalho desenvolvido e muito esclarecedor para a sociedade em geral.” 

”Ação conjunta entre os órgãos de controle” 

“Só tenho a elogiar a organização do evento.” 

”Descobri o que é o controle social neste encontro.” 

 

Por fim, transcrevo e-mail recebido do Dr. Rodrigo Molinaro, Promotor de Justiça, 

Coordenador Regional da CRAAI – Teresópolis, que resume a abrangência do encontro: 

“Prezado Marcelo, 

O evento foi um sucesso, receba meus cumprimentos e dos colegas que lá compareceram. 

E parece que o sucesso foi tão grande que, hoje mais cedo, fui contactado por uma colega 

designada para Nova Friburgo. Ela foi procurada por conselheiros locais, que já souberam 

da qualidade das exposições. Muitos vieram, mas nem todos. 

Pois bem: eles gostariam de um outro evento, em Friburgo. Eu já ponderei que este agora foi 

da Região Serrana e a escolha de Teresópolis como sede se deveu, certamente, por ser mais 

“central”, equidistante de Petrópolis e de Friburgo, além de perto do Rio. 

Ainda assim, parece que há uma demanda por um evento similar em Friburgo, ainda que 

sintetizado em um só dia. 

Submeto-lhe a questão e tomo a liberdade de copiar na mensagem o colega Hédel Ramos Jr., 

Coordenador Regional do CRAAI Nova Friburgo.” 

 
_______________________________ 

Marcelo Paluma Ambrózio 

Coordenador Executivo – GTCS 


