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CONSIDERANDO os objetivos estratégicos do TCE-GO que visam fomentar a transparência na gestão 

pública e estimular o controle social; 

CONSIDERANDO as diretrizes preconizadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil – ATRICON, na Resolução Conjunta ATRICON-CCOR 02/2014, com a finalidade de 

promover a Ouvidoria como instrumento de interação do Tribunal de Contas com a sociedade; 

CONSIDERANDO que as Ouvidorias Públicas são um importante instrumento de mudança, boa 

governança, transparência, controle social, inclusão, efetividade, combate a corrupção, acesso à 

informação, além de contribuir efetivamente para a renovação da sociedade civil e para o fortalecimento 

da democracia, sendo fundamental para a reconstrução da confiança e da credibilidade dos cidadãos 

para com a Gestão Pública; 

CONSIDERANDO que a sociedade é parceira fundamental dos Tribunais de Contas no 

controle da gestão pública, sendo a transparência das informações instrumento imprescindível 

ao efetivo exercício do controle social, cabendo aos Tribunais de Contas estimular a cultura da 

participação cidadã por meio da difusão do direito ao acesso à informação, conforme 

RESOLUÇÃO ATRICON Nº 01/2013. 

CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2020-CCOCS/IRB – que incentiva a realização do 

“Ouvidoria Day” no âmbito das Corte de Contas Brasileiras, tratando-se de um evento de 

estímulo à atuação das Ouvidorias dos Tribunais de Contas enfatizado no fomento ao Controle 

Social e à Transparência Pública. 

 

1. PROPOSTA DO EVENTO “OUVIDORIA DAY” 

 

O objetivo é que cada Tribunal de Contas, por intermédio de sua Ouvidoria, programe e  realize 

no mesmo dia 16 de março de 2020, de forma bastante criativa e dinâmica, a divulgação dos seus 

trabalhos (exemplo: entrevistas, matérias, ações, promoção de cursos, realização de palestra ou mesa 

redonda abordando o escopo citado, caminhadas, panfletagem etc), para que se faça chegar à sociedade, 

da forma mais abrangente possível, as ações, os canais, a importância e o trabalho da Ouvidoria. 

 

▪ Data: 16/03/2020 

▪ Dia da semana: Segunda-feira 

▪ Horário: 08 às 12:00h / 15 às 16h 

▪ Local: Tribunal de Contas do Estado de Goiás 
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2. AÇÕES PROPOSTAS 

 

▪ SALA DE CONFERÊNCIA 

 

08h00 às 09h00: Café da manhã com a imprensa e convidados, para falarmos da atuação do Tribunal e 

do trabalho da Ouvidoria e a apresentação da revista Romãozinho (A revista, elaborada pelo TCE-GO, 

tem o intuito de despertar a cidadania em crianças e jovens estudantes dos ensinos fundamental e médio). 

09h10 às 09h20: Abertura do evento: Presidência  

09h25 às 09h40: Apresentação cultural: Coral TCE-GO 

09h50h às 10h20: Lançamento de vídeo institucional com principais pontos do Relatório Anual de 

Gestão 2019 da Ouvidoria, com ênfase principal nos resultados do trabalho da Ouvidoria frente à 

melhoria dos serviços públicos, por meio das manifestações dos cidadãos e divulgar os tipos de 

demandas e as temáticas que a sociedade pode se manifestar. Este vídeo será publicado nas redes sociais 

do Tribunal. 

10h30 às 11h00: Apresentação da Conselheira Substituta Heloísa Helena relatando acerca da 

importância da participação cidadã e do Controle Social concomitante ao Controle Externo Institucional. 

11h00 às 12h00: Roda de conversa entre os Ouvidores, representantes dos órgãos do Estado, 

componentes da Rede Goiana de Ouvidorias, para relatos de experiências e boas práticas positivas 

implantadas em suas Ouvidorias, para melhoria do atendimento, da rotina interna e para a elaboração 

do relatório de gestão. Assinatura da carta de intenções e ações da Rede para 2020. 

 

*Público alvo: Ouvidores do Estado e convidados (Presidente, Secretários, Gerentes, Conselheiros, 

Conselheiros Substitutos, Procuradores, Ouvidor Secretaria Educação, Controlador Geral do Estado, 

Observatório Social, representantes do Fórum Permanente de Combate à Corrupção no Estado de Goiás 

– Focco). 

 

▪ GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

15h00 às 16h00: Proposição de assinatura de convênio com a Secretaria Estadual de Educação para 

promover o controle social de forma didática junto aos estudantes das escolas públicas (ciclo de 

palestras, debates, visitas etc.). Na ocasião terá a apresentação da revista Romãozinho, com a presença 

do Jorge Braga, cartunista que fez os desenhos, a Presidência, Dra. Heloísa, Ouvidor Secretaria 

Educação, Controlador Geral do Estado, representantes da Ouvidoria e do ILB. 
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3. UNIDADES ENVOLVIDAS 

 

▪ Presidência 

▪ Ouvidoria 

▪ Diretoria de Comunicação 

▪ Instituto Leopoldo de Bulhões – ILB 

▪ Serviço de Cerimonial e Relações Institucionais 

▪ Gerência de Tecnologia da Informação 

▪ Gerência de Administração 

 

4. CUSTOS: 

 

1. Café da manhã para aproximadamente 60 pessoas; 

2. Ornamentação e decoração simples; 

3. Impressão de 500 revistinhas “Romãozinho”. 


