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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; André Luiz de Almeida 

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

Ministério da Fazenda; Antonio Augusto de Miranda e Souza, representante da Transparência 

Brasil; Amauri Serralvo, representante da Ordem dos Advogados do Brasil; Francisco Whitaker 

Ferreira, representante da Conferência  Nacional dos Bispos do Brasil; Pablo Silva Cesário, 

representante suplente da Confederação Nacional da Indústria; Assir Pereira, representante das 

Igrejas Evangélicas; Vera Maria Masagão Ribeiro, representante da Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais; Mariana Delgado de Carvalho Silva, representante do 

Ministério da Justiça; Ministra Virgínia Bernardes de Souza, representante do Ministério das 

Relações Exteriores; Marcus da Penha Souza Lima, representante do Ministério Público da 

União.  

 

Conselheiros ausentes: Carlos Cavalcante Lacerda, representante da Força Sindical; Oscar 

Mauricio Azedo, representante da Associação Brasileira de Imprensa; Paulo Augusto Oliveira 

Itacarambi, representante do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social; Raildy 

Azevedo Costa Martins, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

conselheira que aguarda publicação do decreto de nomeação. 

 

O Tribunal de Contas da União foi representado por Guilherme Henrique Almeida, conselheiro 

que aguarda publicação do decreto de nomeação, e a Comissão de Ética Pública da Presidência 

da República por Heloísa Gomes, indicada pelo conselheiro. 

 

Convidados: Marcelo Pires Mendonça, da Secretaria Nacional de Articulação Social – 

SNAS/SG-PR, Jurema Werneck e Clovis Adalberto Boufleur, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

I. ABERTURA 

 

Ministro Jorge Hage: saudou a presença de todos, comunicou a nomeação dos novos 

conselheiros e dos convidados presentes - Senhor Marcelo Pires Mendonça, da Secretaria 

Nacional de Articulação Social da Presidência da República – SNAS/SG-PR,  Jurema Werneck e 

Clovis Adalberto Boufleur, do Conselho Nacional de Saúde. Passando para o item seguinte da 

Pauta, colocou em votação da Ata da 12ª reunião e, não havendo manifestação contrária a seus 

termos, a considerou aprovada. Em seguida discorreu sobre a seqüência dos trabalhos, e passou a 
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palavra ao Dr. Navarro para contextualização quanto ao motivo do próximo item da Pauta, a 

apresentação da SNAS/SG-PR. 

 

Dr. Navarro: cumprimentando a todos presentes, informou que a CGU tem buscado uma 

parceria com Secretaria Geral da Presidência da República em relação a diversos assuntos que 

tocam a participação do cidadão, inclusive, na realização da Consocial. Acrescentou que a  

SNAS/SG tem procurado todos os conselhos a fim de demonstrar os trabalhos que vem 

realizando e aqueles que pretende realizar, nos diversos eixos de sua atuação, e, portanto, nessa 

linha de entendimento, contatou com o CTPCC para essa apresentação. 

 

Ministro Jorge Hage: dito isso, passou a palavra ao representante da SNAS/SG-PR, Dr. 

Marcelo Pires Mendonça. 

 

 

II. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO  

 

3 – Apresentação da Secretaria-Geral da Presidência da República – O papel da Secretaria 

Nacional de Articulação Social. 

 

Dr. Marcelo Pires Mendonça  - após saudações aos presentes, destacou a criação na Secretaria 

Geral da PR, da Diretoria de Participação Social, dirigida pelo Dr. Pedro Pontual, estudioso na 

área da democracia participativa, com a finalidade de cuidar mais de perto da relação entre a PR 

e os conselhos e conferências nacionais. Mencionou que o entendimento daquela unidade se 

insere em um projeto audacioso que é tornar a participação social um método de governar. 

Ressaltou que durante o governo Lula foram criados 18 Conselhos Nacionais, assim como outros 

18 ou 19 tiveram recomendação para adequação, no sentido que de entre seus membros 

necessariamente se faça presente representantes da sociedade civil, só assim se percebendo um 

funcionamento mais eficiente. Informou que a SNAS/SG-PR tem percorrido todos os Conselhos 

Nacionais com a intenção de ouvi-los, para saber o que é necessário para que possam 

efetivamente fazer seu papel junto às políticas públicas. Dessa forma a SNAS/SG-PR consegue 

captar tanto as angústias quanto as boas práticas, de forma a auxiliar em todo o processo. Com 

relação às Conferências Nacionais, registrou a ocorrência de 115 Conferências a partir do ano de 

1941, sendo que nos últimos oitos anos ocorreram mais de 60% delas, além das 15 que 

acontecerão em 2011.  Destacou que o objetivo da SG é tornar mais eficaz os resultados das 

Conferências e Conselhos Nacionais, mediante a intensificação da integração e articulação entre 

estes. Com a finalidade de divulgação dos Conselhos existentes informou e distribuiu aos 

conselheiros, publicação feita pela SG contemplando a relação e atribuições dos conselhos 

existentes. Ressaltou que tal exemplar ainda carece de atualização. Colocou a SG à disposição do 

CTPCC para qualquer comunicação que fizer necessária, seja para expressar suas angustias, seja 

para a realização de cursos que estão sendo promovidos por aquela entidade para formação de 

conselheiros. Informou a criação do Fórum dos Conselhos Nacionais com a representação de 

seus Secretários Executivos e de reuniões com os coordenadores das Conferências Nacionais 

com a finalidade do compartilhamento de idéias entre estes e com a intenção de que as políticas 

se articulem. Finalizou destacando que os Conselhos e Conferências Nacionais podem ser 

considerados uma conquista da sociedade civil e que cabe a ela fazer com que as deliberações e 

medidas propugnadas se tornem realidade. 

   

Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação e comentou a título de exemplo concreto dessa 

integração entre instâncias de participação social, o convite feito pelo Ministro da Saúde, na 

qualidade de presidente do Conselho Nacional de Saúde, para indicação de representante do 

CTPCC para participar no Seminário Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e sobre as 

Demandas Judiciais no Âmbito do SUS, sobre o qual Dr. Navarro discorrerá mais a frente. 

Passou a palavra para a coordenadora-geral da 14º Conferência, Dra. Jurema Werneck.     
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4 – Apresentação da 14ª Conferência Nacional de Saúde 

  

Dra. Jurema Werneck – agradeceu a todos a oportunidade da explanação no âmbito do 

CTPCC, afirmando em nome de todo o Conselho Nacional de Saúde que estavam honrados em 

poder participar do momento onde todos juntos podem dialogar quanto ao processo intenso que é 

a Conferência Nacional, a participação social, a democracia brasileira. Passou a explanar sobre a 

14ª Conferência Nacional da Saúde, cujo debate tem por tema “Todos usam SUS! SUS na 

Seguridade Social – Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”. Informou que a razão da 

escolha do tema, após intensos debates, decorreu da percepção de que todos usam SUS ainda que 

em diferentes medidas. Destacou que é uma política pública que envolve distribuição de renda e  

divisão de poder, experiência única no mundo, podendo ser considerado um patrimônio público, 

onde se propaga para que todos e todas dele se apropriem e possam fazê-lo crescer e melhorar. 

Discorreu sobre a organização e estrutura da Conferência ressaltando que o debate envolve 

milhões de brasileiros. Informou quanto à divisão de etapas de convocação (Municipal, Estadual 

e Nacional), à comissão organizadora, ao comitê executivo, comitês de trabalho, convidando a 

participação de todos na etapa em voga, qual seja a municipal, cuja expectativa é de que 

aconteçam as 5.634 previstas. Passou a palavra ao Sr. Clovis Adalberto Boufleur para finalizar a 

apresentação com as demais informações que lhes interessavam passar. 

 

Dr. Clovis Adalberto Boufleur – agradeceu a oportunidade e informou que a 14ª CNS tem a 

expectativa de 3694 participantes, com 3212 delegados e 482 convidados. Teceu comentários 

quanto à metodologia já adotada na 13ª Conferência. Destacou que das propostas apresentadas 

no âmbito municipal, após os debates, apenas 70 seriam encaminhadas a esfera estadual e dessas 

35 para a nacional, onde se espera discutir somente pontos polêmicos, acrescentando que nesta 

esfera não serão admitidas novas propostas. Encerrou afirmando que a preocupação da comissão 

é disseminar para  mobilização nos municípios, fator fundamental para o sucesso da 14 ª CNS. 

 

Ministro Jorge Hage – considera que haverá sucesso nessa interação entre os Conselhos mais 

experientes com os menos experientes, como está ocorrendo entre a Conferência da Saúde e a 

Consocial.  Destacou que para ele seria novidade o fato da impossibilidade de admissão de 

propostas novas na Conferência Nacional, questionando se era mesmo esse o entendimento. 

 

Dr. Clovis Adalberto Boufleur – Esclareceu que na Conferência Nacional poderia ocorrer, após 

verificação da pertinência do assunto, agregação de textos na proposta do consolidado. 

 

Dr. Navarro  - comentou sobre o ofício, inserido no material disponibilizado aos conselheiros, 

pelo qual o Ministro da Saúde, na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Saúde, 

convida o CTPCC para participação no Seminário Nacional sobre Serviço Civil em Saúde e 

sobre as Demandas Judiciais no Âmbito do SUS. Informou que embora o prazo para indicação 

findasse em 15 de junho foi solicitado prorrogação em razão da reunião do Conselho do dia 16. 

Solicitou que os conselheiros manifestassem à SE do Conselho, após a reunião, quanto ao 

interesse de participação. Caso não houvesse manifestação a SE indicaria um representante da 

CGU.  

 

5 – Apresentação sobre Open Government Partnership  

 

Ministro Jorge Hage – informou que o Brasil, em razão dos seus avanços em matéria de 

controle social, transparência, combate à corrupção e de promoção de medidas preventivas 

através de um governo aberto, recebeu convite do presidente norte americano para ser o primeiro 

parceiro nesta iniciativa, que pretende levar por ocasião da próxima Assembléia Geral da ONU, 
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em setembro, uma conclamação para que todas as nações priorizem essas iniciativas de abertura 

de governo, quer seja pela transparência de dados quer pela instituição de canais para 

participação do cidadão na formulação, monitoramento e fiscalização das políticas públicas.  

Acrescentou que, autorizados pela presidenta Dilma, representantes da CGU compareceram em 

janeiro à Casa Branca para um primeiro encontro, juntamente com mais sete países convidados, 

selecionados mediante informações detidas pelo EUA quanto aos esforços também 

empreendidos por eles nessa direção. Acrescentou que todos os países participaram com a 

presença tanto de um representante de governo quanto de um representante da sociedade civil, 

integrante de organização com algum reconhecimento internacional. Comentou que 

posteriormente se seguiram outros contatos, e que, nos próximos 11 e 12 de junho, será realizado 

um encontro, presidido paritariamente pelos EUA e Brasil, com presença de cerca de 70 países 

escolhidos com base em critérios pré-estabelecidos. A CGU entendeu importante levar o assunto 

ao Conselho pela importância da iniciativa, a qual envolverá, daqui para frente, todos os setores 

de governo e as organizações da sociedade civil.  

 

Dra. Roberta – após saudações aos presentes, iniciou a apresentação e informou que o Brasil 

está representado no grupo diretor pelo Ministro de Estado Chefe da CGU, Jorge Hage, e os 

EUA, pela Assistente especial do Presidente e Diretora Sênior para Assuntos Multilaterais e 

Direitos Humanos da Casa Branca, Samantha Powerque. Acrescentou que além dos 70 países já 

indicados, a parceria estará aberta para a participação de qualquer país que adote as medidas e 

passos necessários para o atendimento dos requisitos mínimos e que se comprometa a avançar na 

transparência, luta contra a corrupção, engajamento da sociedade civil e abertura governamental. 

Informou que, de outro lado, para manter-se na parceira, o país deverá continuar mostrando 

novos avanços. Destacou que os países fundadores e aqueles que resolverem aderir à iniciativa 

deverão assinar uma Declaração de Chefes de Estado, em setembro próximo, por ocasião da 

Assembléia Geral da ONU, comprometendo-se a adotar medidas concretas para avançar nas 

áreas foco da parceria e concordar em se submeter a um mecanismo independente de avaliação 

da implementação desses compromissos. Informou que após esse passo está previsto para março 

2012 o endosso da Declaração e depósito dos planos de ação por novos participantes. Ressaltou 

que não há um Plano de Ação unificado, ou seja, o país é que o elabora e escolhe onde quer 

avançar. Obrigatório se faz que no primeiro ano os compromissos tratem de pelo menos uma das 

cinco grandes áreas de desafio identificadas: i) melhorar a prestação de serviços públicos; ii) 

aumentar a integridade pública; iii) gestão mais efetiva dos recursos públicos; iv) criação de 

comunidades mais seguras; e v) aumentar a responsabilidade coorporativa. Discorreu, também, 

quanto aos demais objetivos da parceria, aos critérios mínimos de participação, aos requisitos 

básicos e ao Portal da OGP. Encerrou agradecendo a atenção de todos. 

 

Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação e franqueou a palavra aos conselheiros, além 

de alertar para uma questão apresentada, que trata da formulação do Plano de Ação, onde cada 

país poderá abrir consulta à sociedade civil e a outros setores de governo que tenham algo a dizer 

a respeito, de modo que os setores representados no CTPCC serão instados a prestar sugestões  

para a melhor qualidade de nosso Plano de Ação. Passou a palavra ao Ministro Waldir Pires. 

 

Ministro Waldir Pires – parabenizou pelo estímulo às conversações, pela importância que tudo 

isso trás para a construção da democracia. Entende que vivemos um momento crítico na 

civilização humana onde uma série de fatores ganha uma dimensão muito forte e que a troca de 

idéias pode suprir as dificuldades do mundo contemporâneo. Democracia não é a simples 

realização de eleições e a obediência aos poderosos. Acrescentou que nos encontramos em um 

momento em que a perplexidade é geral, onde não se respeita as coisas fundamentais que é a 

concepção democrática e que a troca de idéias em nível de nações pode ser um primeiro passo. 

Acredita que uma medida dessa natureza possa ser um estímulo na linha de que nós venhamos a 

fazer um enfrentamento na perplexidade do mundo de hoje e que se pode dizer que é alguma 
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coisa que exceda ao Open Government, que seja a construção da possibilidade da sociedade 

democrática de todos os povos, uma revisão de comportamento além dos tempos.  

 

Ministro Jorge Hage – agradeceu as palavras do Ministro Waldir Pires e passou a palavra para 

Dr. Assir. 

 

Dr. Assir Pereira – considerou elogiável a iniciativa, assim como outras que buscam agregar 

parceiros para trabalhos conjuntos. Demonstrou preocupação quanto ao momento em que 

vivemos, quando sê vê debates no Congresso Nacional quanto à proposta de quebra do sigilo 

eterno de determinados documentos e atos, inclusive de até mais de um século. Questionou como 

conviveríamos com uma proposta de governos abertos, de plena transparência, se ainda estamos 

nos debates de questões dessa natureza. Sugere que este fato seja considerado nos debates 

existentes. 

  

Dr. Antonio Augusto de Miranda e Souza – questionou se idéia de Open Government poderá 

ser expandida da concepção de Governo para Estado Nacional, ou seja, se as preocupações que 

regem a relação entre sociedade e governo possam ser transferidas também para as demais 

instâncias, onde esta relação se estabelece com o judiciário/legislativo. Deixou como sugestão 

que, nos critérios de avaliação do Open Governemnt, fosse considerada nos países a existência 

das seguintes situações: poderes judiciários e legislativos independentes, liberdade de imprensa e 

celebração de acordos bilaterais envolvendo crimes financeiros relacionados à corrupção.  

 

Ministro Jorge Hage – informou que estes critérios estão considerados no contexto e que são 

muito relevantes, mas que não constam entre os quatros selecionados na primeira lista, porque se 

buscou, neste momento, aplicar critérios passíveis de uma avaliação estritamente objetiva, 

demonstrável, para evitar o julgamento subjetivo desse grupo inicial, em que pese concordar que 

nem todos os selecionados, são os que considera mais importantes. Acrescentou que estas 

medidas serão consideradas na perspectiva dos Planos de Ação e compromissos assumidos pelos 

países. Quando as preocupações demonstradas por Dr. Assir concorda com a evidente 

contradição. Entende que determinados casos só avançam mediante pressão, e a CGU tem 

procurado, nessa linha, fazer pressão. Internamente por meio da sociedade civil e 

internacionalmente pelos compromissos que o Brasil assume. Passou a palavra para Dra. Vânia. 

 

6 – Apresentação Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – 1ª 

Consocial 

 

Dra. Vânia – informou que, na condição de presidente da Comissão Organizadora Nacional da 

1ª Consocial, lhe coube fazer aquela apresentação sobre os trabalhos e o andamento da 

Consocial. Ressaltou o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República, a inspiração no 

modelo de outras conferências, entre elas da Conferência Nacional de Saúde, na tarefa de colher 

experiências. Destacou o apoio de diversas organizações, entre elas algumas presentes, como 

Abong e CNBB. Cientificou sobre o Termo de Parceria entre a CGU e a entidade A Voz do 

Cidadão, que tem por objeto o desenvolvimento, em conjunto, de ações de comunicação pública 

destinada à promoção da cidadania e da transparência, ao estímulo ao controle social da gestão 

pública e ao combate à corrupção, o qual irá contribuir, inclusive, para a divulgação do evento, 

nos diversos meios de comunicação.  Destacou que a Consocial foi convocada pelo Presidente da 

República em dezembro último, no dia internacional da corrupção, e que esta guarda uma 

singularidade por ter sido demandada pela sociedade, considerando que a CGU recebeu uma 

moção assinada por mais de 300 pessoas solicitando a discussão, com participação da sociedade, 

sobre transparência e controle social.  Informou que a Comissão Organizadora Nacional é 

integrada por mais de 40 entidades. Apresentou o objetivo geral da conferência, seus eixos 

temáticos, a composição da Comissão Organizadora Nacional (60% sociedade civil, 30% poder 

público, 10% conselhos), suas etapas, cronograma de realização e resultado esperado, qual seja 
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documento final com 80 diretrizes, que servirá de base para a construção de um Plano Nacional 

sobre Transparência e Controle Social. Ressaltou, também, que faltava a convocação da 

Conferência apenas pelo estado de Santa Catarina para que a Consocial pudesse contar com a 

participação de todos os estados brasileiros. Finalizando, convidou a todos os membros do 

conselho e colegas para auxiliar na divulgação e mobilização da Consocial. 

 

Dr. André Luiz de Almeida Mendonça  –  parabenizando, comentou que a AGU acredita neste 

tipo de proposta, neste envolvimento entre a sociedade e a instituição pública, pois qualquer que 

seja a instituição esta não tem condições de se fazer presente em todos os lugares, fiscalizando a 

todos em todo o tempo. Entende que o fiscal tem que ser o cidadão e que temos que 

conscientizá-lo de sua co-responsabilidade para com o que envolve a coisa pública. Comentou 

sobre sua percepção de que alguns conselhos apresentam problemas decorrentes da falta de 

assessoramento jurídico nas decisões tomadas, e que a atuação da AGU já foi solicitada para 

algumas ocorrências, depois do problema instaurado. Sugeriu à Secretaria Geral para, em contato 

com o Advogado Geral da União, proponha que seja destacado um advogado da União para 

assessorar, sob a ótica jurídica, cada conselho. Acrescentou que, no caso da Consocial, percebe 

que sua condução é feita pela CGU que tem uma área técnica das mais respeitadas. Comentou 

que a AGU está atuando na prevenção e combate à corrupção e que muito se há de fazer. 

Registrou que o Grupo permanente de combate à corrupção da AGU lamentou a não integração 

da instituição na coordenação da Consocial, por acreditar que a instituição poderia contribuir 

mais efetivamente. Solicitou verificar se ainda seria possível a integração da AGU. 

 

Ministro Jorge Hage – ressaltou que a AGU tem sido grande parceira da CGU, tanto no 

clássico combate à corrupção, como exemplo o encaminhamento direto das Tomadas de Contas 

Especiais para a AGU ajuizar as cobranças, como também na área da prevenção. Quanto à 

possibilidade de integração da AGU na coordenação da Consocial, em nível dos estados, 

solicitou a avaliação da Dra. Vânia.  Passou a palavra para Dra. Vânia para explanação sobre o 

próximo item da Pauta. 

 

7 – A implementação do Sistema Brasileiro de Acesso à Informação Pública no âmbito do 

Poder Executivo Federal. 

 

Dra. Vânia - Destacou que a Lei de Acesso à Informação, que traz a transparência como regra e 

não como exceção, permitirá à sociedade fazer uso de seu direito. Comentou que na implantação 

do projeto, o Governo Brasileiro irá se deparar com alguns desafios, quais sejam: i) superar as 

resistências culturais existentes no serviço público quanto à confidencialidade e sigilo de 

informações; ii) definir procedimentos uniformes de acesso à informação para todos os órgãos; 

iii) aprimorar os processos de gerenciamento de dados e informações nos órgãos públicos; e iv) 

mobilizar o cidadão para estímulo ao uso dos dados. Acrescentou que, com a finalidade de 

enfrentar todos esses desafios e de se antecipar para garantir a implantação do Sistema Brasileiro 

de Acesso à Informação Pública, a CGU firmou Acordo de Cooperação com a UNESCO. 

Informou que naquele momento a CGU já estava em fase avançada de realização de pesquisa 

diagnóstico sobre valores, conhecimento e cultura sobre o tema no âmbito do Poder Executivo 

Federal. Comentou quanto ao Seminário Internacional de Acesso à Informação – Desafios de 

Implementação, promovido pela CGU, cujo convite foi distribuído aos conselheiros, o qual irá 

contar com especialistas de diversos países para o compartilhamento de experiências. Informou 

que, em parceria com o Ministério do Planejamento, estava sendo confeccionado catálogo, 

contendo informações e dados disponibilizados pelo governo federal, com a finalidade de 

facilitar o amplo acesso. Acrescentou que também estava sendo firmada parceria com a W3T 

Brasil, com o fim de estimular o uso dos dados públicos pela sociedade civil. Citou como outra 

importante ação em andamento, o diagnóstico das unidades de ouvidoria do Poder Executivo 

Federal, assim como da elaboração de uma cartilha de orientação sobre o tema. Por fim destacou 

que ações tais como a capacitação e sensibilização dos servidores, desenvolvimento de 
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estratégias para os serviços de informações ao cidadão e adequação da CGU para exercer sua 

função de instância recursal, são medidas já previstas para implementação em médio prazo. 

 

Dr. Pablo Silva Cesário – parabenizou a CGU pelos avanços obtidos, manifestou-se que a CNI, 

no diálogo que mantém com o congresso, tem acompanhado o andamento do projeto. 

Acrescentou que, por um lado positivo, entende pertinente a colocação de duas notas de 

preocupação: i) uma no que tange a restrição de informações sobre instabilidade financeira, 

como a restrição a informações sobre metas de representação fiscal, cujo impacto é fundamental 

para o Sistema Monetário Brasileiro, ou por outro lado a respeito da dívida pública, dos 

vencimentos. Entende que tudo isso preocupa, pois à medida que se tem um mercado aberto, há 

necessidade de maior transparência; e ii) a segunda nota diz respeito especificamente à política 

externa, onde o fenômeno elipse eleva uma preocupação. Acrescenta que os diplomatas ou 

representantes no exterior são funcionários públicos que representam o estado brasileiro, estando 

sobre as mesmas regras. Destaca que desde a década de 30 toda iniciativa tem sido de dar 

transparência às atividades de nossos representantes no exterior e isso pode parecer uma 

reversão, na medida em que, especialmente neste momento, há uma clara necessidade de 

transparência, quando se acredita na teoria da instabilidade democrática, porque de fato se coloca 

a sociedade como ente sofredor último das conseqüências de qualquer ação internacional, no 

controle que nossos representantes fazem. Acrescentou que, no caso do EUA, onde há casos 

escabrosos que poderiam resultar em processos criminais, que não o serão, porque as 

informações foram obtidas por meios ilegais. Tudo isso não deixa de demonstrar a necessidade 

de transparência também nessa área, cujos pontos merecerem cautela. 

 

Ministro Jorge Hage – agradeceu a palavra, comentou que os pontos seriam anotados e, não 

havendo mais manifestação sobre o item da Pauta, convidou o Ouvidor-Geral da União para 

explanar sobre o próximo item, destacando que uma nova Ouvidoria começa efetivamente a ser 

implantada na CGU a partir da gestão do Dr. Romão.  

 

7 – Ouvidoria-Geral da União: Plano de Ação 2011/2012 
 

Dr. José Eduardo Elias Romão  – agradeceu a todos a oportunidade de apresentar naquele 

fórum, em primeiro plano, os valores, objetivos e projetos da Ouvidoria-Geral da União. 

Destacou que a OGU está integrada no processo de qualificação do cidadão, propugnada pela 

Secretaria Geral da Presidência da República, com a finalidade de consolidação da democracia. 

Passou a relatar quanto aos fundamentos normativos, competências e objetivos da OGU, assim 

como ações e projetos previstos para realização nos próximos anos.  Ressaltou o papel da 

ouvidoria na obrigação que esta tem em dar atendimento ao cidadão, independente da causa ou 

característica do reclamante, assegurando a realização de direitos. Acrescentou que a OGU deve 

ser o elo entre o cidadão e a Administração Pública Federal, entre expectativas sociais e direitos, 

entre legitimidade e legalidade, entre Democracia e Direito. Informou quanto ao diagnóstico das 

ouvidorias do Poder Executivo Federal, que está sendo realizado, com levantamento das 

estruturas, processos, recursos humanos, tecnológicos e orçamentários, com vistas à 

identificação e instituição de um modelo próprio de Ouvidoria no Brasil que atenda às nossas 

especificidades. Destacou que pretende organizar o Sistema Nacional de Ouvidorias Públicas. 

Encerrou convidando os presentes para participação na Reunião Geral de Ouvidorias a realizar-

se em 6 de julho de 2011, onde se pretende apresentar plano de ação para sugestões das unidades 

técnicas de ouvidoria. 

 

Ministro Jorge Hage – agradeceu e franqueou a palavra para comentários sobre a OGU. Não 

havendo passou para o item seguinte da pauta, tendo a palavra a Sra. Vera Maria Masagão 

Ribeiro, representante da Abong.   
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Dra. Vera Maria Masagão Ribeiro – agradeceu a acolhida como membro do conselho e 

informou que a Abong, durante processo de eleição passada, encaminhou aos candidatos um 

pedido de adesão à instituição de uma plataforma com um novo marco regulatório para as 

Organizações da Sociedade Civil Brasileira, cujo apoio foi posteriormente confirmado pela 

presidenta eleita. Acrescentou que obteve informações de que já se iniciou o trâmite para 

constituição de uma comissão mista, com a finalidade de organizar tanto o conjunto de legislação 

que rege a matéria, como habilitações e certificações, como para apresentar indicativos de 

melhoria para o ambiente atual, para que as organizações tenham incentivo de atuação. 

Acrescentou que há algum tempo se vê um processo de criminalização das organizações, o que 

põe em risco o princípio de um governo aberto, participativo. O que se busca é o estabelecimento 

de um ambiente regulatório que deixe claro, tanto ao poder público quanto à sociedade, de que as 

organizações são legítimas e de que as corruptas serão punidas por atentarem contra a cidadania. 

Informou que a CGU será parte desta comissão e fez um apelo para que aquele Conselho e a 

CGU tratem com carinho esta questão para que se consiga avançar nessa agenda.  

 

Ministro Jorge Hage – comentou que já é de concordância a participação da CGU, que irá 

colaborar para a consolidação desse marco legal e estará disponível para o debate. Destacou que 

há muito tempo entende por essa necessidade e que desde o primeiro governo Lula a CGU 

procurou articular com outros Ministérios sobre isso, ocorrendo algumas discussões, mas o 

assunto não caminhou. Passou a palavra para o Sr. Francisco Whitaker. 

 

Dr. Francisco Whitaker – cumprimentando a todos, parabenizou a CGU por tudo que tem 

desenvolvido e comentou que entende positivo conhecer as medidas que estão sendo adotadas, 

mas considera importante que o Conselho saia de uma atitude passiva para uma atitude ativa. 

Sugeriu que, para a dinamização das reuniões e para maior participação das entidades do 

conselho e de outras, se criasse um mecanismo para entrada de informações. Sugeriu que as 

organizações se debruçassem sobre o que faz e sobre o que pode fazer a CGU pelo combate à 

corrupção e pela transparência no Brasil, e que digam o que gostariam de propor ao governo, à 

CGU, ao sistema, fato que certamente irá enriquecer os debates e consequentemente aumentar o 

trabalho da CGU. 

 

Ministro Jorge Hage – comentou que talvez não tenha conseguido transmitir, mas que o canal 

de apresentação de propostas sempre se fez presente, inclusive, com existência de projetos 

desenvolvidos pela CGU nascidos ali naquele fórum. Destacou que, para intensificar este aspecto 

das competências do conselho,  poderia ser conclamada uma reunião sem pauta, exclusiva para 

proposições dos conselheiros e outras entidades que possam trazer contribuições, ou uma reunião 

com menor pauta para incluir-se tão proposição.  

 

Dr. Francisco Whitaker – sugeriu que fosse expedida correspondência aos conselheiros 

solicitando a apresentação de propostas, em tempo hábil para que, as propostas por eles 

apresentadas, pudessem ser circularizadas entre todos os representantes, para já trazer o debate 

na reunião. 

 

Ministro Jorge Hage – concordou com a sistemática sugerida, informando que a Secretaria 

Executiva do Conselho cuidaria da implementação da sugestão. Agradeceu a presença de todos, 

ressaltando a importância daquele fórum para a CGU, cujas experiências enriquecem os seus 

projetos, gestados ou não no âmbito do conselho. Não havendo nada mais a tratar encerrou a 

sessão. 


