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Participantes: Jorge Hage, Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União, 

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

Conselho; Waldir Pires, representante da Comunidade Acadêmica e Científica; Carlos Humberto 

de Oliveira, representante suplente da Casa Civil da Presidência da República; André Luiz de 

Almeida Mendonça, representante da Advocacia-Geral da União; Padre José Ernanne Pinheiro, 

representante suplente da Comissão de Ética Pública, Fabiana Vieira Lima, representante do 

Ministério da Fazenda; Cláudio Weber Abramo, representante da Transparência Brasil; Mauro 

de Azevedo Menezes representante da Ordem dos Advogados do Brasil; Pablo Silva Cesário, 

representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; Assir Pereira, 

representante das Igrejas Evangélicas; Ministro Everton Frask Lucero, representante do 

Ministério das Relações Exteriores; Caio Luiz Carneiro Magri, representante suplente do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social; Raildy Azevêdo Costa Martins, 

representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Marcelo Luiz de Souza da 

Eira, representante suplente do Tribunal de Contas da União; e Miguel Salaberry Filho, 

representante suplente da União Geral dos Trabalhadores.   

 

Conselheiros ausentes: Guilherme Costa Delgado, representante da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil; Vera Maria Masagão Ribeiro, representante da Associação Brasileira de 

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

Ministério da Justiça; Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento, representante do 

Ministério Público da União; Tarcísio Holanda, representante da Associação Brasileira de 

Imprensa. 

 

 

I. ABERTURA 

 

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

conselheiros (Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Ministério da Fazenda; 

Ministério das Relações Exteriores; Ordem dos Advogados do Brasil e União Geral dos 

Trabalhadores). Passando para o item seguinte da Pauta, colocou em votação da Ata da 13ª 

reunião e, não havendo manifestação contrária a seus termos, a considerou aprovada. Em seguida 

passou para o próximo item da Pauta. 

 

 

II. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO  

 

3 – Informe sobre a Implementação da Lei nº 12.527/2011 – Acesso à Informação  
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 Ministro Jorge Hage – discorreu sobre o exíguo prazo para implementação da Lei de Acesso, 

inclusive quanto à ausência de previsão orçamentária para o mister, bem como sobre as duas 

frentes de trabalho desenvolvidas pela Casa Civil da Presidência da República em parceria com a 

CGU, quais sejam: (i) regulamentação da Lei com a participação de diversos órgãos para 

elaboração do decreto; e (ii) processo de preparação do Poder Executivo para implementação da 

Lei. Quanto à implementação destacou que se está fazendo o possível para atendimento da 

demanda passiva que deverá ocorrer a partir de maio, data da entrada em vigor da Lei, não se 

podendo esperar o grau de eficiência desejada, mas é um início. Em seguida passou a palavra à 

Dra Vânia Vieira, Diretora de Prevenção da Corrupção da CGU.    

 

Dra. Vânia Vieira – discorreu sobre as providências que estão sendo adotadas pela Poder 

Executivo Federal para implementação da Lei de Acesso, sob a coordenação da Casa Civil e da 

Controladoria-Geral da União, notadamente quanto a: (i) envolvimento dos altos dirigentes; (ii) 

designação obrigatória de autoridade vinculada ao Ministro ou dirigente máximo da entidade 

para atuar como interlocutor da CGU e coordenar os trabalhos de implementação da Lei; (iii) 

realização de palestras de disseminação da LAI e sensibilização de dirigentes e servidores em 

diversos órgãos e entidades com a participação, em muitos casos, do Ministro da Pasta; (iv) 

definição de cronograma rigoroso para a implementação de tarefas específicas; (v) 

monitoramento permanente da implementação da Lei: CGU designou equipe de 12 servidores 

para orientar e acompanhar diretamente os 38 Ministérios; empresas estatais monitoradas pelo 

DEST/MPOG; autarquias e fundações monitoradas pelos próprios órgãos, com o apoio da CGU; 

(vi) fixação de entendimentos sobre as providências de implementação da Lei repassados 

uniformemente a todos os órgãos e entidades; (vii) divulgação de boas práticas por meio de 

Boletins Semanais sobre a implementação da Lei; e (viii) providências imediatas que estão sendo 

adotadas pelo Poder Executivo Federal. 

 

 Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação e franqueou a palavra aos Conselheiros. 

 

Dr. Cláudio Weber Abramo – questionou sobre os seguintes pontos: (i) onde se poderia obter 

os relatórios de implementação da Lei; (ii) quais são as instituições que têm risco quanto à 

implementação; (iii) quais seriam os responsáveis, dentro de cada órgão, pela implementação da 

Lei e quais sofreriam as penalidades pelo seu não cumprimento; e (iv) se haveria resistência 

quanto a desnecessidade de motivação para requerimento de informação. 

 

Dra. Vânia Vieira – informou que os relatórios de implementação da Lei não estão sendo 

divulgados tendo em vista a dinâmica com que o assunto está sendo tratado e que não há de se 

falar em riscos, apenas em algumas dificuldades, que estão sendo tratadas pontualmente, já que é 

um processo em curso. Esclareceu, também, que o responsável é aquele que nega a informação, e 

que qualquer falta ou irregularidade deverá ser apurada mediante processo legal.  

 

Dr. Cláudio Weber Abramo – questionou se a responsabilidade sobre a negativa de resposta 

seria do servidor ou da autoridade de informação.  

 

Dra. Vânia Vieira – informou que própria Lei já dispõe sobre o dever de indicação de 

autoridade responsável pela informação e que qualquer negativa de acesso deverá ser motivada 

e, no caso de omissão, a autoridade indicada é a responsável.   

 

Dr. Navarro – esclareceu que a Lei de Acesso não prevê penalidades, contudo em caso de 

qualquer falta ou irregularidade, devidamente apurada, poderá ser aplicada a Lei nº 8.112/90 ou a 

Lei de Improbidade. Quanto à alguma resistência sobre a desnecessidade de motivação para o 

requerimento de informação, disse que o tema está sendo defendido pela CGU. 
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Rev. Assir Pereira - questionou sobre a aplicabilidade da Lei nos Três Poderes da União e quais 

as relações da CGU com os demais Poderes da União, entes federativos e entidades privadas, e 

se tem informação quanto à implementação da Lei nos entes. 

   

 Ministro Jorge Hage – informou que a Lei aplica-se aos três poderes da União, aos estados e 

municípios e entidades privadas que recebam recursos da União e que as atribuições da CGU se 

limitam ao Poder Executivo Federal. 

 

Dra. Vânia Vieira – informou que a CGU não dispõe de informação quanto à implementação da 

Lei nos demais entes, mas que os tem apoiado, por meio de palestras, seminários, etc.. 

 

Dr. Pablo Silva Cesário – discorreu sobre a importância da fase de implementação e do papel 

da CGU para a mudança qualitativa que se espera. Sugeriu a criação de mecanismos para o 

Conselho possa acompanhar esta implementação. 

 

4 – Informe sobre o OGP -  Open Government Partnership  

 

Ministro Jorge Hage – lembrou que na 13ª Reunião os Conselheiros já haviam sido informados 

sobre o tema e que se faria agora uma atualização do andamento das ações. Foram realizadas em 

Nova Iorque, EUA, nos dias 19 e 20 de setembro de 2011 a reunião do Comitê Diretor, a 

Conferência “O Poder da Abertura de Dados” e, ainda, lançado, oficialmente o OGP. No Brasil, 

nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2011 foi realizada nova reunião do Comitê Diretor e a 1ª 

Reunião de Troca de Experiência com novos países participantes. Nesses eventos os países 

participantes reafirmaram os compromissos assumidos por meio dos Planos de Ação 

apresentados. O Ministro informou que o Brasil continua com a co-presidência do Comitê-

Diretor, em parceria com os EUA, o qual deverá ser substituído, na próxima gestão, pelo Reino 

Unido. Além disso, informou que será realizada nos dias 17 e 18 de abril, em Brasília, a 1ª 

Conferência Internacional da iniciativa, quando os 42 países participantes deverão apresentar 

prestação de contas relativas à implementação do respectivo Plano de Ação e os novos 

integrantes (4 países) apresentação seus Planos de Ação. Em seguida passou a palavra para a 

Dra. Roberta Solis Ribeiro, Assessora do Ministro para Assuntos Internacionais,  para um 

informe mais detalhado sobre o tema.      

 

Dra. Roberta – após saudações aos presentes, iniciou a apresentação abordando, dentre outros 

temas os seguintes (i) histórico da parceria; (ii) entidades participantes – países e ONGs; (iii) 

critérios mínimos de participação, e a relação dos países que atendem tais requisitos; (iv) demais 

requisitos necessários para participação; (v) reuniões já realizadas; e (vi) realização da 1ª 

Conferência Internacional nos dias 17 e 18 de abril de 2012, na cidade de Brasília, com o  

objetivo formalizar a adesão oficial de 42 novos países e aprofundar as discussões sobre governo 

aberto (em especial, futuro da transparência e como avançar na participação social). Discorreu, 

ainda, sobre a agenda da Conferência que deverá contar com: Sessões Regionais – apresentação 

dos planos de ação dos 42 novos países e atualizações dos 8 países fundadores; Debates 

temáticos e estratégicos – transparência online e offline, acesso a informação, prestação de 

serviços públicos, dados abertos, papel do Legislativo, transparência fiscal e orçamentária, 

responsabilidade e desafios da abertura de informações, mensuração de impacto, etc. ; Eventos 

paralelos – organizados por diversa instituições e sobre diversos temas em governo aberto; 

Aldeia da Inovação – espaço de exposições para governos, ONGs e setor privado; e 

Transparência Hacker day – análise de dados dos planos de ação, dados do Banco Mundial, etc. 

– dados abertos. Destacou, ainda, que a abertura do evento contará com a participação da 

Presidenta Dilma Rousseff, do Presidente da Tanzânia, do Primeiro-Ministro da Geórgia e da 

Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton e que espera-se a participação de 54 governos da 

OGP, ONGs, Setor privado, Observadores (organizações internacionais e governos), imprensa e 

academia, com previsão estimada de 700 participantes.  
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Ministro Jorge Hage – agradeceu a apresentação e franqueou a palavra aos conselheiros. 

 

Ministro Waldir Pires – parabenizou pela iniciativa, e manifestou preocupação quanto à 

participação de instituições responsáveis, como a ONU, OEA, entre outros.  

 

Dr. Caio Magri – manifestou-se sobre a possibilidade de haver convergência dessas iniciativas 

com as determinações da Convenção da ONU que trata do tema. 

 

Dra. Roberta – esclareceu que desde o início esta era uma preocupação do Brasil e que o OGP 

complementa as obrigações já assumidas com esses organismos (ONU, OCE, OEA, etc). 

 

Ministro Jorge Hage – ratificou que a preocupação sempre esteve clara e expressa na iniciativa 

do OGP, ressaltando que o lançamento do OGP, pelo Presidente dos Estados Unidos, acontece 

na Assembléia-Geral da ONU, em evento paralelo. Ainda, esclareceu que foi discutida, 

amplamente, a inserção da iniciativa nas convenções dos demais organismos internacionais, e 

que o OGP esforça-se para avançar mais no campo de abertura da informação, constituindo-se 

em uma alavancagem das determinações das convenções e indo além, pois não envolve apenas 

governos, mas também, a sociedade civil. Em seguida passou a palavra para o Dr. Navarro, para 

o próximo tema da pauta. 

 

6 – Informe sobre a IACC – International Anti-Corrupcion conference  

 

Dr. Navarro – informou que IACC um dos principais fóruns mundiais, que reúne, entre outros, 

chefes de estado, a sociedade civil e o setor privado, para enfrentar os desafios colocados pela 

corrupção. A Conferência acontece a cada dois anos, em uma região diferente e tem a 

Transparência Internacional (TI) atuando como Secretariado para o Conselho da IACC e para o 

Comitê de Programa de cada conferência. A TI fornece recomendações e assistência para o 

anfitrião de cada conferência em nome do Conselho da IACC.  A próxima edição da IACC, a 15ª 

Conferência Internacional Anticorrupção será realizada no Brasil, entre os dias 7 a 10 de 

novembro de 2012, e terá como anfitriões a CGU, sediada em Brasília, e dois representantes da 

sociedade civil baseados em São Paulo, a AMARRIBO e o Instituto Ethos. O tema desta edição 

será: “Mobilizando Pessoas e Conectando Agentes de Mudanças”.  Ressaltou que todos os estão 

convidados para o evento e questionou, ainda, se algum dos Conselheiros gostaria de participar 

da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria firmado entre a CGU e a Amarribo, para 

realização do evento.  

 

Ministro Jorge Hage – não havendo manifestação dos conselheiros foi passada a palavra para a 

Dra. Vânia, para informe sobre a realização da Consocial. 

 

Dra. Vânia Vieira – informou que o processo de realização da Consocial no final do mês de 

maio/2012 está avançado. As conferências regionais e virtuais estão sendo finalizadas. 

Discorreu, ainda, sobre os quatro eixos temáticos da Conferência, quais sejam: (i) Promoção da 

transparência pública e acesso à informação e dados públicos; (ii) Mecanismos de controle 

social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão pública; (iii) A atuação 

dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle; e (iv) Diretrizes para a 

prevenção e o combate à corrupção. 

 

7 – Apresentação da Transparência Brasil – Propõe-se que o CTPCC formule sugestão ao 

Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União no sentido de que este leve à Chefe do 

Executivo Federal recomendação no sentido de que se prepare e se envie ao Congresso 

Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição no sentido de se limitar a prerrogativa 



________________________________________________________________________________________________________ 5 

de se nomearem livremente pessoas para assumir funções na administração de órgãos dos 

três poderes e das três esferas. 

 

Dr. Cláudio Weber Abramo – comentou que a Transparência Brasil tem insistido no tema há 

vários meses, tendo sido, inclusive, enviada carta à Presidenta Dilma Roussef com a sugestão. A 

proposta visa corrigir dispositivo constitucional (art. 37 da Constituição Federal/88) que 

estabelece que os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ocorre que a lei prevista no dispositivo não 

existe, por consequência inexiste também definição sobre os percentuais mínimos. Discorreu 

sobre os quantitativos de cargos de livre nomeação existentes atualmente no Governo Federal, 

Estadual e Municipal, além de comparar estes quantitativos com outros países, como a França e 

os Estados Unidos. Entende que diversos efeitos deletérios decorrem da liberdade ilimitada de 

nomeação, citando, basicamente: (i) dependência da ocupação de cargos às conveniências 

político-partidária; (ii) desestímulo à formação de um corpo funcional no Estado comprometido 

unicamente com o interesse público; (iii) estímulo à corrupção; (iv) desestímulo aos mecanismos 

decisórios do Estado; e (iv) consequências mais prejudiciais, que são as políticas, com 

comprometimento inclusive da função legislativa do Poder Legislativo.  Por fim, esclarece que a 

proposta está consignada em documento enviado aos membros do Conselho e propõe que, caso 

acatada a sugestão, seja criado Grupo de Trabalho, para aprofundar o estudo do tema, as 

consequências da adoção de uma medida deste porte, aliado a outras, como o fortalecimento das 

carreiras, demissão de servidores, entre outras. 

 

Ministro Jorge Hage – franqueou a palavras aos Conselheiros. 

 

Dr. André Luiz de Almeida Mendonça – manifestou seu entendimento de que diante de 

proposta como esta, além de outros temas já debatidos, é que vale a pena a existência do 

Conselho. Entretanto, não se manifesta em nome da Advocacia-Geral da União, a qual 

representa, por não ter sido, ainda, o tema objeto de debate no âmbito daquela Instituição. Assim, 

manifesta-se em seu próprio nome. Acha a proposta ousada, mas muito importante para a 

democracia brasileira e alça o país a condição de grande potência mundial em termos de ética, 

saúde e educação. Parabeniza a Transparência Brasil e apoia a proposta, entendendo, contudo, 

que haverá grandes resistências, inclusive no Congresso Nacional, e que não dependerá 

exclusivamente da Presidenta da República, mas dependerá de uma atuação efetiva da sociedade 

civil, da imprensa e de outros organismos. 

 

Dr. Miguel Salaberry Filho -  concordou plenamente, mas entende que os efeitos deletérios 

citados pelo representante da Transparência Brasil são muito duros, notadamente quanto à 

questão política. Acredita que há muita corrupção no Poder Executivo Federal e se propôs a 

apresentar uma proposta na próxima reunião do Conselho. 

 

Ministro Jorge Hage – solicitou ao Conselheiro Dr. Miguel Salaberry Filho que sempre que 

houver notícias de qualquer ato irregular que seja formalizada denúncia na CGU, para a devida 

apuração e punição dos responsáveis. 

 

Assir Pereira – esclareceu que já havia parabenizado o Conselheiro Cláudio Abramo pela 

proposta, mas entende que será de difícil implementação, pois haverá muitas resistências. A 

iniciativa tem importância incomensurável e as dificuldades terão que ser superadas, pois este é o 

papel do Conselho. A sociedade está a exigir este tipo de medida. Como a proposta cita 

dispositivo constitucional ainda não regulamentado, o Conselho deveria exigir tal 

regulamentação. 

 

Caio Luiz Carneiro Magri – parabenizou a Transparência Brasil pela proposta, e entende que 

está se repetindo o ciclo virtuoso iniciado com a Lei de Acesso à Informação, passando pela  Lei 
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da Ficha Limpa e, atualmente, está sendo debatido no Congresso Nacional o Projeto de Lei que 

trata da responsabilização de pessoa jurídica. Tudo isso são sinais positivos e o Governo tem 

dado sinais de a proposta poderá ser aceita. Apoia a iniciativa e o momento político atual indica 

que poderá ser apresentada. 

 

Ministro Waldir Pires – manifestou seu entendimento de que a iniciativa é boa para trabalhar a 

ética da democracia da nação brasileira. Tem a certeza que o Ministro Jorge Hage conduzira o 

assunto com maestria e que, seguramente, não se limitará ao estabelecimento de regras jurídicas. 

Trata-se de uma tarefa fundamental na construção da ética na democracia brasileira e um desafio 

possível. 

 

Carlos Humberto de Oliveira – manifestou-se no sentido de que o agente público também tem 

o dever de vigiar o agente político. A Lei de Acesso à Informação levou cinco anos para ser 

aprovada e se constitui em mais uma grande vitória. Da sua parte fará todo o esforço para levar 

adiante a iniciativa da Transparência Brasil sobre limitações dos cargos de livre nomeação, em 

todas as esferas de governo. O Governo atual já apresentou projetos inovadores como o do 

Regime Diferenciado de Contratação e o da Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica e, 

nesses últimos dias, com o trabalho da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República junto à Liderança do Governo na Câmara, conseguiu-se a aprovação do Projeto de Lei 

sobre Conflito de Interesses.   

 

 

Raildy Azevêdo Costa Martins – discorreu sobre as diferenças entre órgãos com carreira 

estruturada e os demais. Por trás da excelência tem que haver um quadro qualificado. A proposta 

tem que ser maior, ou até se pensar no que limitar, pois no poder executivo já existe o limite de 

75% para nomeação dos cargos em comissão para servidores com vínculo. Há que se ver a 

questão nos outros poderes, outras formas de contratação, não se limitando aos ditames da Lei nº 

8.112/90. Entende que a proposta é positiva e seu aperfeiçoamento deve considerar outros 

cenários, como terceirização, por meio da qual ingressam pessoas com influências. Manifestou-

se no sentido de que a proposta necessita de amadurecimento e se colocou à disposição. 

 

Pablo Silva Cesário – manifestou seu entendimento de que a corrupção cria ambiente 

desbalanceado na competitividade e a profissionalização do Estado só pode vir no bom sentido. 

Apoiou a proposta e indicou a necessidade de trabalhar melhor o assunto. 

 

Mauro de Azevedo Menezes – saudou a proposta cuja ousadia maior se refletirá na sociedade. 

Registra seu apoio e entende que certamente a proposta será colocada em termos pertinentes, 

ampliando o leque de reflexões ao lado do aperfeiçoamento do Estado. O aperfeiçoamento da 

democracia sempre traz desafios e nem tudo vai se resolver neste campo. O Brasil tem que 

aperfeiçoar a política, resgatar os partidos políticos. Salientou que alguns parlamentares querem 

transformar a sociedade brasileira, que também precisa ser transformada, e assim os partidos 

podem colaborar. A reforma política se faz necessária para que a sociedade volte a acreditar nos 

partidos políticos. 

 

Marcelo Luz Souza da Eira – aplaudiu a iniciativa pois acredita que o combate à corrupção vai 

ter que passar por isso. Todos entendem que a situação atual é uma porta aberta à corrupção. 

Como a proposta foi feita na forma de sugestão, coloca o Tribunal de Contas da União à 

disposição para colaborar na elaboração de uma primeira minuta de Proposta de Emenda 

Constitucional. 

 

Ministro Jorge Hage – entendeu que houve um conjunto de reflexões em diferentes aspectos, 

uma vez que praticamente todos os presentes se manifestaram para aprofundar a questão. 

Ressaltou a distinção entre pessoas e órgãos, explanada pelo representante da Advocacia-Geral 
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da União e, com exceção do Ministro Waldir Pires, todos os demais Conselheiros representam 

uma Instituição, e sugeriu a ideia de que o assunto fosse submetido à Instituição representada no 

Conselho. Assim, haveria dois caminhos: (i) criar o Grupo de Trabalho ainda nesta reunião; ou 

(ii)  aguardar a confirmação das entidades a respeito da proposta, na forma apresentada pela 

Transparência Brasil. 

 

André Luiz de Almeida Mendonça – manifestou sua preocupação quanto a não poder falar 

pela Instituição, tendo receio de que a proposta, levada por ele, não tenha o mesmo eco da fala 

do Ministro Jorge Hage. E, no caso, poderia haver outra celeridade na discussão da proposta na 

Advocacia-Geral da União. Entretanto, deixa a critério do Ministro Jorge Hage decidir a melhor 

forma de encaminhamento. 

 

Ministro Jorge Hage – manifestou seu entendimento de que cada conselheiro deverá levar a 

questão ao órgão ou entidade que representa, e que nada impede que se possa avançar e formar o 

Grupo de Trabalho, com a manifestação  daqueles que tenham  interesse em participar. 

 

Cláudio Weber Abramo – manifestou seu entendimento de que não há necessidade de se levar 

a questão aos órgãos ou entidades ali representadas pelos conselheiros, até porque já ocorreram 

proposições no âmbito daquele Conselho para as quais não houve esta providência. Questionou a 

quem seria submetida a questão. 

 

Ministro Jorge Hage – esclareceu que até então não foi apresentada ao Conselho nenhuma 

sugestão naquela forma colocada pelo conselheiro Cláudio Abramo. Acrescentou que deve ser 

consultada a pessoa que indicou o conselheiro. A primeira manifestação do Dr. André Luiz foi 

no sentido da distinção entre pessoas e instituições, entendendo seja necessária cautela no 

encaminhamento do assunto. Prosseguiu o Ministro Jorge Hage, salientando que proposta dessa 

natureza vai requerer maior mobilização social, tal qual a Lei da Ficha Limpa, pois, de outra 

forma, não passará no Congresso Nacional. Não tem dúvida de que a Presidenta da República 

teria vontade política sobre o tema, mas dependeria da aprovação do Congresso Nacional. Do 

lado das entidades representadas no Conselho, e de suas articulações com outras, implicará na 

conclamação de um movimento social. Ressaltou, ainda, que se pode comemorar a Lei de 

Acesso à Informação, o Projeto de Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, mas não tem 

comparação com o nível de resistência que esta proposta terá. Em seguida, questionou os 

presentes quanto ao interesse em participar do Grupo de Trabalho. 

 

Todos os presentes – manifestaram interesse em participar do GT. 

 

Cláudio Weber Abramo – manifestou-se ciente de que as resistências serão imensas, mas 

entende que, se os assuntos relevantes não forem forçados, não serão levados adiante. Sugeriu a 

indicação, pela CGU, de representante para coordenar os trabalhos. 

 

Ministro Jorge Hage – designou o Dr. Navarro para coordenar os trabalhos, com a missão de 

contatar todos os presentes para definir a metodologia de trabalho e dar prosseguimento à 

proposta. Acrescentou que os conselheiros não presentes também poderiam, oportunamente, 

aderir ao Grupo de Trabalho. Em seguida, consultou ao Dr. André Luiz se poderia prorrogar sua 

apresentação para o primeiro item da pauta da próxima reunião, por não haver tempo para sua 

apresentação, agradecendo sua concordância. Nada mais havendo, encerrou a sessão. 

 

  

 

   

 

  


