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Participantes: Jorge Hage, Ministro de Estado do Controle e da Transparência, Presidente do 

Conselho, que presidiu a reunião; Luiz Navarro, Secretário-Executivo do Conselho; Waldir 

Pires, representante da Comunidade Acadêmica e Científica, Luiz Alberto dos Santos 

representante da Casa Civil da Presidência da República; Valdemar de Carvalho Junior, 

representante suplente da Advocacia-Geral da União; José Mauro Gomes, representante do 

Ministério da Fazenda; Roberto de Figueiredo Caldas, representante da Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República; Cláudio Weber Abramo, representante da Transparência 

Brasil; Amauri Serralvo, representante da  Ordem dos Advogados do Brasil; Guilherme Costa 

Delgado, representante suplente da Conferência  Nacional dos Bispos do Brasil, Cássio Augusto 

Muniz, representante suplente da Confederação Nacional da Indústria, Assir Pereira, 

representante das Igrejas Evangélicas, Caio Luiz Carneiro Magri, representante suplente do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.  

 

Conselheiros ausentes: Oscar Mauricio Azedo, representante da Associação Brasileira de 

Imprensa; José Antonio Moroni, representante da Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais; Carlos Cavalcante Lacerda, representante da Força Sindical, Luiz Hamilton de 

Queiroz Pontes, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

O Tribunal de Contas da União foi representado pela Sra. Viviane Peres, o Ministério da Justiça 

pelo Sr. Bruno José de Miranda e o Ministério das Relações Exteriores pelo Sr. Luiz Maria Pio 

Corrêa. 

 

Autoridades convidadas: Orlando Silva, Ministro de Estado dos Esportes; Vincent Defourny, 

representante da UNESCO; Bo Mathiasen, representante do UNODC e Gerson Luiz de Almeida, 

Secretário Nacional de Articulação Social da Presidência da República.  

 

 

I. ABERTURA 

 

Ministro Jorge Hage: saudou a presença de todos e agradeceu a participação dos representantes 

da UNESCO e do UNODC, bem como do Secretário Nacional de Articulação Social da 

Presidência da República. Discorreu sobre a sequência dos trabalhos, e, em seguida, passou a 

palavra ao representante da UNESCO.  

 

II. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO  

 

1 - Comunicação do representante da UNESCO no Brasil sobre a celebração do Dia Mundial 

de Liberdade de Imprensa com o tema “Do Direito à Informação”. 
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O Sr. Vincent Defourny, representante da UNESCO, discorreu sobre o “Direito à Informação”, 

bem como sobre as comemorações do Dia Internacional de Liberdade da Informação, celebrado 

na data de 03 de maio. Em sua apresentação, disponível no site www.cgu.gov.br, link Conselho 

da Transparência,  comentou sobre diversos temas, tais como: (i) o papel da informação nos 

estados democráticos de direito; (ii) os gatekeepers da informação; (iii) o acesso à informação e 

liberdade de imprensa; (iv) as conseqüências para a sociedade da garantia do acesso à 

informação; (v) os princípios de um regime de acesso a Informação; (vi) modelos de gestão da 

informação; (vii) a situação atual do Brasil em relação ao tema;  e (viii) os componentes da 

cooperação CGU-UNESCO. 

   

Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação e comentou sobre as providências que estão 

sendo adotadas para realização, provavelmente em 11 de maio, de uma cerimônia em 

comemoração ao Dia Internacional de Liberdade da Informação, no Senado Federal. Teceu 

ainda, comentários sobre o Projeto de Lei de Acesso à Informação, gestado no âmbito do 

Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção,  em análise pelo Congresso 

Nacional, o qual representa o pagamento de uma dívida de 20 anos do Estado Brasileiro para 

com a sociedade, e após sua aprovação deverá colocar o Brasil entre os países de maior 

vanguarda sobre o tema “Acesso à Informação”.     

 

2 - Lançamento do Portal da Copa-2014 e das Olimpíadas-2016 

  

Ministro Jorge Hage – discorreu sobre a recomendação da Sr. Presidente da República no 

sentido de que fosse dada ampla transparência às ações do Governo Federal para a realização da 

Copa-2014 e das Olimpíadas-2016. Nesse sentido, foram editados os Decretos nº 7.033 e 7.034, 

ambos de 15 de dezembro de 2009, determinando que, em seções específicas do Portal da 

Transparência, devem ser divulgados os dados e informações de cada evento (previsão de 

recursos, fontes de financiamento, obras a serem executadas, com respectivos cronogramas 

físico-financeiro, andamento, licitações, contratos, acomodações, transporte, meio ambiente, 

etc), envolvendo todos os órgãos responsáveis e com atualizações periódicas. Comentou, 

também, sobre o Portal da Transparência, criado em 2004 pela Controladoria-Geral da União, 

que conta, atualmente, com cerca de 1.704 milhões de visitas anuais, constituindo-se em 

instrumento que propicia a efetiva  participação da sociedade no controle dos gastos públicos. 

Citou, ainda, que o Portal já recebeu diversos prêmios, nacional e internacionalmente. 

 

Ministro Orlando Silva  - Após cumprimentar os presentes, comentou sobre a importância dos 

dois eventos para o Brasil, sob diferentes perspectivas, como oportunidade de desenvolvimento e 

promoção do país no exterior, sua estabilidade política e econômica, infraestrutura, mobilidade 

urbana, etc. Ressaltou que, na questão do desenvolvimento deverá haver melhoria na prestação 

de serviços, com a conseqüência direta de elevação do padrão de exigência do cidadão, e, com 

certeza, o Brasil saberá fazer bom uso das oportunidades. Em seguida, cumprimentou o Ministro 

Jorge Hage pela iniciativa, que, com certeza, fortalecerá o controle social da gestão, com grande 

valor educativo e de estímulo à cidadania. Manifestou a certeza de que os portais serão, ainda,  

instrumentos para a integração dos mecanismos de controle, transparência e fiscalização. Citou o 

lançamento, pelo Tribunal de Contas da União, de portais semelhantes e colocou-se e a sua 

equipe à disposição para colaborar.  

 

3 – Apresentação dos Portais da Copa-2014 e das Olimpíadas 2016 (DSI/CGU)  

 

O Diretor de Sistemas e Informações da CGU, Dr. José Geraldo, fez detalhada apresentação das 

funcionalidades das duas seções do Portal da Transparência (Copa-2014 e Olimpíadas-2016), 

acessíveis pelo endereço eletrônico portaldatransparencia.gov.br, dentre as quais destaca-se: 

 

http://www.cgu.gov.br/
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a) Portal Copa-2014 – apresenta um quadro resumo com a matriz de responsabilidades e as 

informações relativas às  cidades-sedes dos jogos, constando informações básicas sobre a cidade, 

seguidas do valor das ações previstas para o evento, e de informações detalhadas sobre os gastos 

e investimentos, tais como, descrição das obras, valor previsto, cronograma físico-financeiro, 

licitações, contratos, além de fotos georeferenciadas, para acompanhamento da evolução das 

obras. 

b) Portal Olimpíadas-2016  - apresenta um quadro resumo com a matriz de responsabilidades e 

as informações relativas às ações de Infraestrutura (acomodação, tecnologia, instalações 

esportivas, meio ambiente, transporte e urbanismo) e para Realização (segurança), com 

detalhamento sobre os gastos e investimentos de cada uma delas, tais como: descrição das obras, 

valor previsto, cronograma físico-financeiro, licitações, contratos, além de fotos 

georeferenciadas, para acompanhamento da evolução das obras. Apresenta, também, o dossiê da 

candidatura do Brasil para sediar o evento. 

 

Após a apresentação, seguiu-se debate, conforme a seguir: 

 

a) Cláudio Abramo, representante da Transparência Brasil – questionou como os demais 

entes da federação (estados e municípios) fornecerão as informações, ou se serão 

disponibilizados apenas os investimentos com recursos federais. 

 

Ministro Orlando Silva – respondeu que foram firmadas, pelo Governo Federal, parcerias com 

estados e municípios para realização dos eventos, as quais estabelecem a obrigatoriedade de 

prestação de informações. 

 

Cláudio Abramo, representante da Transparência Brasil – sugeriu a adoção de medidas que 

determinem a obrigatoriedade de prestar informações de forma total (aplicação de recursos 

federais e dos demais entes federativos). 

 

b) Caio Magri – representante do Instituto Ethos – sugeriu disponibilizar a íntegra dos 

projetos a serem executados por cidade-sede e os responsáveis nominais pelos projetos com as 

respectivas agendas. 

 

c) Amauri Serralvo – representante da OAB – questionou sobre como será a governança dos 

projetos e sugeriu disponibilizar o cronograma total das obras. Comentou, ainda, sobre as críticas 

feitas pela FIFA, relativamente ao atraso das obras. 

 

Ministro Jorge Hage – respondeu que os decretos já exigem a disponibilização dos 

cronogramas e das demais informações de forma detalhada. 

 

Ministro Orlando Silva – Informou que a Copa-2014 e as Olimpíadas-2016 são eventos 

distintos. No caso das Olimpíadas o Comitê Olímpico formará um consórcio para gerenciamento 

dos projetos e realização do evento. No caso da Copa-2014 foi constituído um comitê 

interministerial com nove câmaras temáticas, baseado na matriz de responsabilidades. O tema da 

governança deverá constar da pauta da próxima reunião do comitê, para a qual será convidado o 

Ministro Jorge Hage. Quanto às criticas da FIFA, respondeu que as cidades-sedes foram 

alertadas sobe os atrasos nas obras e que as críticas são parcialmente verídicas, pois apenas dois 

estados estão com obras atrasadas. Ressaltou que tais situações servem de alertas para as 

cidades-sede e que o Governo Federal é responsável apenas pelo financiamento. 

 

Seguiu-se intervalo para coffee-break. 

 

4 - Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social 
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Ministro Jorge Hage – A CGU, em setembro de 2009, realizou em Brasília, o I Seminário 

Nacional de Controle Social, que reuniu mais de 500 participantes por dia. Destaca-se, entre os 

resultado do evento, moção com mais de 300 assinaturas endereçada ao Ministro-Chefe da CGU, 

por meio da qual se solicitou a realização de uma Conferência Nacional sobre transparência, 

participação popular e combate à corrupção. O objetivo do pleito foi proporcionar aos diversos 

segmentos da sociedade a possibilidade de ter participação ativa no processo de inclusão 

definitiva desse tema na agenda pública nacional. Uma conferência convocada pelo poder 

público é uma iniciativa que tem por objetivo institucionalizar a participação cidadã nas 

atividades de planejamento, gestão e controle de uma determinada política pública ou do 

conjunto delas. Ampliando-se o escopo desse instrumento para o debate em nível nacional, as 

conferências são espaços democráticos, em que setores da sociedade civil de todo o país 

encontram-se para obter maior participação e influência na elaboração e implementação de 

políticas nacionais relacionadas ao assunto. 

 

Recebida a Moção, foram efetuadas tratativas com o Ministro Luiz Dulci, da Casa Civil, sendo 

decidido acatamento da sugestão dos signatários da moção pela realização da conferência, 

decisão esta anunciada ao público, pela CGU, no dia 10 de dezembro de 2009, no Seminário 

Nacional “Superando a Cultura da Corrupção”, realizado pela Abracci em Brasília, já 

preliminarmente nomeada  de 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social 

– Consocial.  

 

Dada a importância de tal evento, bem como a complexidade de sua organização, foi convidado 

o Secretário Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, 

para expor, nesta reunião, sua experiência sobre o tema.    

 

 

Gerson Luiz de Almeida – Secretário Nacional de Articulação Social da SG/PR -  após 

agradecer pelo convite, manifestou sua satisfação em participar da reunião do Conselho de 

Transparência Pública e Combate à Corrupção, elogiando os Portais apresentados. 

Em seguida discorreu sobre o papel dos Conselhos Nacionais e das Conferências Nacionais 

notadamente no processo de participação da sociedade em seus diversos canais, que tem se 

revelado um qualificador das atividades governamentais e legislativas. Pesquisa recente estudou 

80 das 107 conferências realizadas e verificou que mais de mil iniciativas legislativas decorreram 

dessas conferências, após apenas um ano de suas realizações. Ressaltou que o papel das 

conferencias na produção de políticas púbicas foi intensificado a partir do ano de 1988, tendo 

como desafio maior a construção de mecanismos para promover a participação social, tendo sido 

criados mais de 19 Conselhos Nacionais.  

 

A partir do ano de 2003, 60% das Conferências Nacionais (66) foram realizadas com 

extraordinária diversificação de temas, citando como exemplo a Conferencia Nacional sobre 

Segurança Pública, muito rica em relação aos organismos diretamente envolvidos e na 

incorporação de outros setores, como igrejas, movimentos da raça negra, associações de bairro, o 

que viabilizou soluções inusitadas, tendo sido a matriz do programa Pronasci, sob a 

responsabilidade do Ministério da Justiça. 

 

Ressaltou que o Governo Federal tem procurado viabilizar a realização de Conferências 

Nacionais, e que estamos diante de um grande desafio, que é a realização da Consocial.     

 

Em seguida discorreu sobre o processo de realização das conferências nacionais, as quais são 

convocadas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da área, tendo um Comissão 

Organizadora composta por representantes ou agentes que tenham interesse no tema. Tais 

conferências tem dimensão municipal e estadual, observando seu princípio federativo, as quais 

indicam seus representantes para participação na conferência nacional. 
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A partir do ano de 2008 foram introduzidas mais duas etapas: a conferência virtual, que 

oportuniza encontros de maior abrangência territorial e a conferência livre, onde grupos de 

cidadãos discutem o tema e apresenta na conferencia nacional, sendo garantida a indicação 

desses temas para o debate. Têm como objetivo ampliar a participação da sociedade nos debates, 

pois quanto mais diversificada a incorporação de sujeitos mais força para incidir no processo 

legislativo. 

 

Por fim, manifestou-se no sentido de que a realização das conferencias nacionais lançam  

alicerces fortes na sociedade brasileira, não somente na construção de políticas públicas, mas 

também, na apresentação de soluções para o enfrentamento das desigualdades de toda ordem. 

 

Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação do Dr. Gerson e franqueou a palavra aos 

demais conselheiros. 

 

Caio Magri – representante do Instituto Ethos – Comentou que estamos vivendo um 

momento especial no Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, pois há um 

claro compromisso da sociedade civil na realização da Consocial e que se deve debruçar sobre o 

tema de forma intensa. Citou os desafios a serem vencidos, quais sejam: (i) como fazer, ou 

nomear a Conferência somente sobre transparência pública, deixando de fora o tema “combate à 

corrupção”; (ii) o processo de construção deverá ser realizado todo em 2010, garantindo sua 

realização em 2011; (iii) os debates virtuais são interessantes e devem ser pensados; e (iv) 

convidar debatedores internacionais, buscando trocas de experiências. 

 

Ministro Jorge Hage – Informou que a nomeação da conferencia não teve a intenção de excluir 

o tema da corrupção. Há preocupação apenas com o termo “controle social”, pois alguns setores 

tentam atribuir outra interpretação, como sendo o controle do governo sobre a sociedade. Pensa-

se em alterá-lo para “participação social”. O tema da corrupção está na pauta da conferencia, 

pois já está em debate na sociedade. 

 

Guilherme Costa Delgado, representante suplente da Conferência  Nacional dos Bispos do 

Brasil  - Parabenizou a iniciativa e manifestou seu entendimento de que não foi exaurido o 

formato da conferencia no tema transparência/participação social e ressaltando que os conselhos 

existentes atualmente  são redes para dentro, não tendo comunicação para fora, para a sociedade, 

não cumprindo, portanto, sua função de promover a participação da sociedade. Sugere criar um 

portal para informar sobre todas as conferencias nacionais realizadas. Acredita que a conferencia 

sobre transparência pode ampliar a esfera pública. 

 

Roberto de Figueiredo Caldas, representante da Comissão de Ética Pública da Presidência 

da República – Teceu elogios à apresentação do Dr. Gerson e comentou que as conferencias 

apontam para o futuro da participação social, que conta com um esforço muito grande do 

Governo Federal nos últimos anos. Comentou sobre o diálogo que está havendo com a OCDE 

sobre o tema, cujo resultado será um legado para o governo na questão da gestão pública com 

participação social. A realização da conferencia também terá esta característica e é bastante 

oportuna. Não se detém tanto no nome da conferencia, mas acredita que deverá ter relevância o 

tema da ética.      

 

Ministro Jorge Hage – Lembrou que a questão da nomeação da conferencia ainda terá muitas 

reflexões, pois todas as conferências tem como ponto central a participação social. 

 

Luiz Alberto dos Santos representante da Casa Civil da Presidência da República – 

Parabenizou a Secretaria-Geral da Presidência da República pelo trabalho relativo às 

conferencias nacionais. Discorreu sobre a complexidade do tema, uma vez que existem diversos 
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estudos que questionam a influência de tais conferencias em um Estado Democrático de Direito. 

Manifestou-se a favor da institucionalização destes instrumentos (conselhos e conferencias). 

Ressaltou dois pontos de preocupação: (i) o time de realização da Conferencia Nacional sobre 

Transparência Pública: o ano de 2011 pode não ser ideal pois seria uma obrigação para o 

próximo governo, assim seria melhor realizá-la ainda em 2010; (ii) quanto aos temas, que sugere 

sejam: Participação Social, Combate à Corrupção, Transparência e Responsabilização do Poder 

Público na Prestação de Contas. 

 

Ministro Jorge Hage – Ressaltou que os temas ainda não estão definidos e que será muito 

difícil a realização da Conferência ainda no exercício de 2010, dada a complexidade de sua 

organização, agradecendo a participação e sugestões de todos os conselheiros. 

 

5 - Discussão sobre proposta de criação de Cadastro Positivo de Empresas  

      

Ministro Jorge Hage – apresentou o novo Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas – SPCI/CGU, Dr. Mário Vinicius Claussen Spinelli, que iniciou seu informe sobre a 

proposta de criação de um Cadastro Positivo de Empresas.   

         

Mario Vinicius Claussen Spinelli – SPCI/CGU – Discorreu sobre o fenômeno da corrupção e a 

necessidade conjugar esforços do governo, dos cidadãos e das empresas para um mesmo 

propósito: promover um ambiente de integridade nas esferas público e privada.  

 

Por este motivo, nos últimos anos, à noção de responsabilidade social empresarial foi 

incorporado também o compromisso das empresas de lutarem pela integridade e contra a 

corrupção, implementando preceitos de boa governança corporativa e combatendo práticas 

ilegais e antiéticas de concorrência. 

 

Nesse contexto, a CGU em parceria com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social está  

desenvolvendo um projeto de criação de um cadastro de empresas que demonstrem estar 

investindo na ética e na integridade por meio da adoção de medidas de governança corporativa e 

de prevenção da corrupção. 

A idéia é divulgar uma lista de empresas que desenvolvem ações concretas de promoção da 

integridade, como regras formais de relacionamento com o setor público, códigos de conduta, 

canais internos de denúncias, sistemas de controle e auditoria, programa de compliance e política 

de transparência que envolva, inclusive, as doações políticas efetuadas pela empresa a partidos e 

candidatos. 

Assim, da mesma forma que divulga lista de empresas punidas pela Administração Pública - por 

meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), que já conta com cerca 

de 1,4 mil empresas punidas, - a CGU quer divulgar também nomes de empresas que se 

preocupam em prevenir a corrupção e se recusam a praticar o suborno e a propina, para que os 

exemplos possam ser conhecidos e servir de estímulo à adoção de boas práticas de promoção da 

ética no setor privado. 

O objetivo é estimular as empresas a adotar boas práticas de integridade e assim contribuir na 

luta anticorrupção e no estabelecimento de um ambiente de confiança nas relações entre os 

setores público e privado. Explicou que, para aderir ao cadastro a empresa deverá: (i) assinar um 

formulário de adesão (documento pelo qual a empresa manifesta a sua intenção de aderir ao 

cadastro); (ii) preencher um questionário avaliativo (que conteria aspectos relacionados à 

regulamentação de condutas éticas, à adoção de medidas de integridade e ao relacionamento da 

empresa com o setor público); e (iii) apresentar documentos comprobatórios da adoção de 

medidas de integridade. 

 

Explicou, ainda, que esse cadastro deverá ser acompanhado por comitê específico composto por 

representantes do governo, da sociedade civil e do meio acadêmico, tratando-se, portanto, de 
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uma parceria entre o poder público e o setor privado que não tem por objetivo regulamentar as 

atividades desempenhadas pelas empresas, mas apenas contribuir para a construção de um 

ambiente de confiança e de integridade. 

 

Caio Magri – representante do Instituto Ethos – Reforçou que a idéia é a construção de outro 

patamar de referência empresarial. Grande número de empresas já têm fortes referências de 

integridade e combate á corrupção, dispondo de mecanismos de consultas para evitar negociar 

com empresas inidôneas. Acrescentou, também, que a inclusão da empresa no Cadastro Positivo 

será voluntária, que haverá acompanhamento e monitoramento do cadastro e divulgação de boas 

práticas na implementação de mecanismos de prevenção e combate à corrupção. 

 

Cássio Augusto Muniz, representante suplente da CNI -  após agradecer a oportunidade de 

participar da reunião do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, manifestou 

o interesse da CNI na discussão do tema. Questionou como seria formalizado o Cadastro e se a 

idéia era criar um cadastro positivo com o objetivo, também, de incentivar o bom empresário. 

Acrescentou que a CNI apresenta, anualmente, ao Congresso Nacional, uma lista de projetos 

relevantes para a Confederação, com uma proposta de pauta mínima para discussão no exercício, 

constando, nesta última, um Projeto de Lei no Senado Federal contemplando a idéia do cadastro 

positivo. 

 

Ministro Jorge Hage – Comentou que com a criação do “Cadastro Positivo” de empresas, a 

CGU espera contribuir para a conscientização do empresariado sobre o seu papel e sua 

responsabilidade na luta anticorrupção e no estabelecimento de um ambiente de integridade e de 

confiança nas relações entre o setor público e o setor privado. Ressaltou que  tal preocupação não 

é apenas brasileira nem é originalmente nossa. Ela constitui um dos temas mais atuais nos 

debates internacionais de que o Brasil tem participado através da CGU. Por exemplo, no Comitê 

sobre Corrupção, criado recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, esse foi um dos tópicos 

mais discutidos, constatando-se que os diversos países ainda estão procurando meios e modos 

para disseminar mais amplamente, no setor privado, a consciência de que as empresas também 

têm que fazer a sua parte na luta contra a corrupção. 

A mesma coisa ficou patente no Relatório Global da Corrupção, em 2009, da Transparência 

Internacional, divulgado no Brasil em tradução promovida pelo Instituto Ethos e pela ONG 

Abracci (Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade). 

Informou ainda que os caminhos não estão definidos, inclusive quanto aos mecanismos de 

avaliação e monitoramento. A idéia de expor nomes de empresas e seus desdobramentos 

somente poderá ser viável se realizada em parceria com o setor privado, daí a parceria com o 

Instituto Ethos. A formalização também não está definida (se decreto ou termo de parceria). 

Acrescentou que não temos experiência no tema e que ninguém mais tem. O Brasil está sendo 

visto como bastante ousado neste debate. 

 

 Cláudio Abramo, representante da Transparência Brasil – Manifestou-se contrário à idéia 

de criação do Cadastro Positivo. Seriam apenas as empresas que cumprem a legislação? O receio 

é que Estado faça um projeto que interessa apenas ao setor privado e que, sendo o cadastro 

baseado na auto avaliação não haveria como avaliar realmente. Assim, que a iniciativa privada 

tome essa providência (de criação do cadastro). 

 

Ministro Jorge Hage – Discordou da afirmação de que o tema somente interessa ao setor 

privado, pois interessa ao Governo Federal o combate sistemático à corrupção. Considera, 

também, precipitado se falar em auto avaliação, pois pretende-se, no projeto, criar critérios claros 

e específicos para avaliação e monitoramento. 
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Cláudio Abramo, representante da Transparência Brasil – informou que a Transparência 

Brasil fez uma pesquisa sobre a postura de empresas e seus mecanismos de integridade, cujo 

resultado não foi muito animador. Colocará esta pesquisa à disposição da CGU. 

 

Caio Magri – representante do Instituto Ethos – Reforçou a idéia do projeto quanto à criação 

de critérios claros e específicos, descartando a questão da auto avaliação. Ressalta que o cadastro 

não seria composto apenas de empresas que apenas cumprem a legislação, mas sim daquelas que 

implementaram mecanismos sólidos de integridade e que o projeto poderá ser colocado em 

consulta pública, para construção em conjunto com a sociedade. 

 

 Cássio Augusto Muniz, representante suplente da CNI – Manifestou-se no sentido de que a 

CNI está apoiando o Projeto de Lei sobre o assunto (tramitando no Senado Federal) e que tem 

interesse em participar da elaboração deste projeto, em conjunto com a CGU e o Instituto Ethos. 

 

Roberto de Figueiredo Caldas, representante da Comissão de Ética Pública da Presidência 

da República – Considera interessante as reflexões sobre o tema pois fazem parte da construção 

de uma sociedade melhor. Discorreu sobre casos de sucessos nesta linha de cadastros negativos, 

como na questão do trabalho escravo e na área do  comércio internacional, que dispõe de 

diversos mecanismos e/ou requisitos para as empresas, que funcionam muito bem. 

 

Assir Pereira, representante das Igrejas Evangélicas – Questionou se o tema faria parte dos 

propósitos/objetivos do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. 

 

Ministro Jorge Hage – Comentou que o Conselho é soberano para avaliar os temas a serem 

debatidos, contudo a CGU entende que todo e qualquer assunto sobre transparência e combate à 

corrupção faz parte dos propósitos/objetivos do Conselho e o tema em questão é mais um 

projeto/mecanismo a ser implementado.  

 

Cláudio Abramo, representante da Transparência Brasil – Manifestou-se no sentido de que 

cumprir a lei já é relevante e que considera o CEIS importante, pois mostra as empresas que 

ainda não forma apanhadas descumprindo a lei. 

 

Ministro Jorge Hage – Comentou que, por se tratar de um cadastro de empresas inidôneas, a 

CGU teve sérios desafios a superar para implantação do CEIS, inclusive quanto a ações judiciais, 

mas que todos os desafios foram vencidos e o cadastro está à disposição de todos. 

 

6 - Apresentação de proposta do representante da Transparência Brasil a respeito de 

"cargos de confiança" (funções em comissão).  

 

Tendo em vista o esgotamento do tempo previsto para a reunião a apresentação ficou sobrestada 

para a próxima reunião do Conselho.    

 

7 - Discussão e votação da Ata da reunião anterior.  

 

A ata foi aprovada com as sugestões de redação formuladas pelos representantes da Casa Civil e 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.   

     

  

ENCERRAMENTO 

 

 

Nada mais havendo a tratar o Ministro Jorge Hage  agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão. 


