Auditor das Gerais:
sua participação na
Gestão Pública

Ações realizadas em junho de 2019:
Comarca de Araçuaí
Municípios visitados: Itinga, Coronel Murta e Virgem
da Lapa

Sobre o projeto
O projeto Auditor das Gerais tem
como objetivo promover a cultura da
transparência, da participação e do
controle social da administração
pública.
Os Auditores da CGE realizam
palestra nas Câmaras de Vereadores,
apresentando a Controladoria-Geral
do Estado, ressaltando a importância
do controle interno como
instrumento de melhoria da Gestão
Pública, conscientizando, membros
do legislativo, executivo e sociedade
civil sobre a importância da
regulamentação da Lei Federal
12.527/2011, para que o direito à
informação seja concretizado. São
apresentadas as ferramentas que a
CGE disponibiliza ao cidadão para a
efetivação do Controle Social, como
o Portal da Transparências e o e-Sic.

Parceiros Institucionais
Para que os propósitos do Auditor
das Gerais sejam atingidos, a CGE
conta com parceiros de peso, como
o Ministério Público de Minas Gerais
por meio do projeto “Ministério
Público Itinerante”.
Em Itinga, a palestra realizada pelos Auditores da CGE contou com a
presença do Vice-Prefeito, Sr. Gilson Chaves Aguilar; do Prefeito, Sr.
Adhemar Marcos Filho e do Vereador do Município, Sr. Marcos
Miranda.

Em Virgem da Lapa, participaram da palestra o Sr. João de Deus; o
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sr. Fabio
Francisco; o Vice-Prefeito, Sr. Jefferson Braz Alves Barroso; o Prefeito
do Município, Sr. Diógenes Timo Silva; o Secretário Municipal de
Saúde, Sr. Marcinho; a Vereadora do Município, Sra. Cleonice Pereira.

O projeto MP Itinerante foi lançado
em 2010, visando um contato mais
próximo com os cidadãos,
apresentando-lhes os serviços e a
forma de atuação do Ministério
Público, proporcionando-lhes o
conhecimento de seus direitos, bem
como a maneira de defendê-los.

Balanço da Ação
110 pessoas participaram da
segunda edição do Projeto “Auditor
das Gerais” nos três municípios
visitados.

