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Temos que mobilizar a 
população para resgatar o Rio 
de Janeiro e criar uma cultura 

de participação cívica

ADRIANA BALTHAZAR



FISCALIZARJÁ

Projeto de autoria da Deputada Estadual  Adriana 
Balthazar - Partido Novo  - RJ, inspirado  no “#Você 
Fiscal”, projeto do deputado Bruno  Souza, de Santa 
Catarina.

Voltado para 
Engajamento Cidadão e Controle  Social

Missão
Preparar jovens para exercer sua cidadania e  levar o 
Rio de janeiro para um novo padrão de  eficiência na 
aplicação dos recursos  públicos.

 APRESENTAÇÃO



CAPACITAR
cidadãos para, de forma voluntária,  
supervisionar e controlar os atos e 
gastos do  poder público;

SENSIBILIZAR
a sociedade para o combate à 
corrupção através da participação social;

ESTIMULAR
a conscientização de cidadania;

PROMOVER
ações voluntárias de controle 
social;

OBJETIVOS

GERAR
maior transparência, 
responsabilidade e eficiência
na gestão pública;

POSSIBILITAR
aos cidadãos oportunidades de 
acompanharem as
ações dos governos e cobrarem uma boa 
gestão  pública.



Como soube ?

  DIVULGAÇÃO



• 206 inscrições de 31 diferentes municípios do estado 
do Rio de Janeiro

• Destes, 149 confirmaram a inscrição, dos quais  24 
eram de fora do Estado do RJ e 6 não concordaram 
com os termos para participação no momento da 
inscrição.

•  Chegamos a 100 selecionados com 19 pessoas na 
listagem de espera. Estas foram convidadas para 
participar do curso já na aula 2, quando alguns dos 
selecionados desistiram.

  INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO

1 Angra dos Reis
2 Aperibé
3 Barra Mansa
4 Belfort Roxo
5 Cabo Frio
6 Campos dos Goytacazes
7 Campos Gerais
8 Duque de Caxias
9 Itaguaí

10 Italva
11 Itaperuna
12 Lage do Muriaé
13 Macaé
14 Magé
15 Maricá

16 Mesquita
17 Miracema
18 Nilópolis
19 Niterói
20 Nova Friburgo
21 Nova Iguaçu
22 Outros
23 Petropolis
24 Queimados
25 Rio de Janeiro
26 São Gonçalo
27 São João de Meriti
28 São José de Ubá
29 São José do Rio Preto
30 Teresópolis
31 Vassouras



PERFIL DOS PARTICIPANTES

Distribuição por Escolaridade
Distribuição por idade



  PALESTRAS E AULAS

• Iniciadas em 15/06, foram ministradas 18 
horas de palestras e aulas com 
especialistas de diversos setores.

• Os temas tratados foram: Cidadania & 
Controle Social; Contratos & Licitações; 
Orçamento Público; Transparência.

• Todos os palestrantes foram voluntários 
ou cedidos pelas instituições parceiras.



  ATIVIDADES EXTRA-CLASSE

• 03 atividades práticas valendo pontos 
que contaram na avaliação final das 
atividades:

• Quizz
• Pesquisa CAUC
• Dashboard do Portal de Compras 

RJ.

• Publicação da pontuação de todos os 
participantes no site do Programa, ao 
longo do curso.

*o quadro completo de pontuação pode ser melhor visualizado no site www.fiscalizarjá.com.br



Desafio apresentado aos participantes através 
de vídeos e a aula/palestra com consultor em 
inovação

O desafio foi elaborar e defender uma ideia 
para melhorar a transparência na aplicação 
dos recursos públicos

Nove ideias foram apresentadas, avaliadas e 
pontuadas pela COMISSÃO DE 
TRANSPARÊNCIA E AVALIAÇÃO, formada por 
dois membros do gabinete e três 
representantes dos parceiros (TCE,CGE e CRC).

  IDEATHON



  IDEIAS PREMIADAS

Luiz Felipe Paranhos – Acordo Limpo

Lucas Domingos – Denúncia Livre 

José Rodrigo Salgueiro – Opina Aí! 



PREMIAÇÃO

Conforme previsto no edital, os três primeiros 
colocados visitaram o Gabinete da deputada 
Adriana Balthazar,  almoçaram com ela e 
tiveram a oportunidade de discutir suas ideias.

Depois, visitaram o palácio Tiradentes e 
conheceram um pouco de sua história.

Finalmente, participaram da cerimônia de 
encerramento e premiação, onde receberam 
seus certificados e placas comemorativas e o 
primeiro colocado o prêmio final: um celular 
com acesso à Internet por um ano.



Aproximar a população da política é um 
dos importantes papéis de um programa 

como esse.  Essa aproximação trará a 
possibilidade de melhores escolhas na 

hora das eleições.

PAULO GANIME



  CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Cerimônia realizada em 12/08/2021, 
no auditório da ELERJ, com a 
participação de representantes de 
todos os parceiros, professores e 
alunos, entre eles, os três melhor 
colocados. Participaram também o 
Deputado Federal Paulo Ganime e o 
Vereador Pedro Duarte.



  IMPRENSA



  PARCERIAS E FINANCIAMENTO

Recursos para a realização de 
algumas atividades do curso, 
premiação e evento final foram 
captados de doadores privados.

Parceiros técnicos que colaboraram na indicação e 
cessão dos professores, e na divulgação do curso.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-fiscalizarja-fiscalizarja


  TRANSPARÊNCIA*

* A prestação de contas completa está no site do projeto.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-fiscalizarja-fiscalizarja


OBRIGADA!!!


