
SENADOR QUER 
CNJ FISCALIZANDO 
CONSELHEIROS 
E CNMP 
FISCALIZANDO 
PROCURADORES

O senador Wellington Dias (PT-PI) anunciou, durante o 
11º Congresso Nacional do Ministério Público de 
Contas, que vai apresentar projeto de emenda 
constitucional propondo que os conselheiros sejam 
fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e que os procuradores de contas sejam fiscalizados 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
Clique AQUI e saiba mais!

TCE-MT E CONSELHOS DE CUIABÁ DEBATEM 
EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

• O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou a oficina 
“Transparência e Controle Social” para os representantes 
dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas de Cuiabá 
no dia 29/05. 

• Posteriormente, o evento foi organizado por áreas 
temáticas, como Proteção do Gênero Humano, Educação 
e Saúde, onde cada grupo levantou as necessidades e 
demandas sociais. 
SAIBA MAIS!

• Neste mesmo dia, o renomado historiador 
Jaime Pinsky ministrou aula inaugural do Curso de 
Extensão “Os Conselhos de Políticas Públicas na 
Efetivação do Controle Social” aos representantes dos 
Conselhos Municipais de Políticas Públicas. 
O objetivo é capacitar esses conselheiros para o exercício 
do controle social. 
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Os TCs precisam ser proativos 
e incentivar a participação do cidadão, 
disse Jaime Pinsky
 
O renomado historiador acredita que, se o cidadão brasileiro 
participar da eleição de prioridades do plano estratégico do 
município em que vive, ele se sentirá igualmente responsável pelo 
resultado desse trabalho, deixando de pensar no que é melhor ao 
indivíduo e passando a pensar coletivamente. “O que falta, hoje, é 
consciência cidadã”, disse. Leia AQUI íntegra da declaração!

Projeto de capacitação do TCE-MT será 

apresentado em reunião do Conselho 

Deliberativo da Atricon

O presidente da Atricon, 

conselheiro Antonio Joaquim, 

vai apresentar aos membros 

do Conselho Deliberativo da 

associação projeto desenvolvido 

pelo TCE-MT voltado à 

capacitação de integrantes de 

conselhos municipais, responsáveis 

pelo acompanhamento de 

políticas publicas. A ideia é propor 

a adoção do projeto pelos demais 

Tribunais de Contas. 

A reunião do Conselho da 

Atricon será no dia 2 julho, em Brasília (DF). 

Leia mais AQUI!

ASSISTA A 
ENTREVISTA

Entusiasmado com o 

projeto do TCE-MT, que 

incentiva a participação 

dos conselheiros 
municipais de políticas 

públicas na construção 

do Plano Estratégico 

de seus respectivos 

municípios, Jaime Pinsky 

disse, em entrevista, ser 

perfeitamente possível a 

implantação do curso de 

capacitação dos Conselhos 

Municipais de Políticas 

Públicas em todos os 

Estados do Brasil. 
Assista ao vídeo AQUI!
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