
  
 

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP 

3ª REUNIÃO GERAL DE COORDENADORES DE COMPROMISSO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO: 

 

1) Data: 28.01.2020 

2) Local: Auditório do edifício-sede da Controladoria-Geral da União (CGU) 

3) Participantes 

• Cláudia Taya: Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção (CGU) 

• Otávio Moreira de Castro Neves: Diretor de Transparência e Controle Social (CGU) 

• Controladoria-Geral da União (CGU), compromissos 1, 6 e 11 – Larissa do Espírito Santo Andrade  

• Controladoria-Geral da União (CGU), compromisso 2 – Marcelo de Brito Vidal  

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), compromisso 3 – Patrícia Rocha Bello Bertin 

• Ministério da Cidadania, compromisso 4 – Élcio Magalhães 

• Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), compromisso 5 – Paulo Henrique da Silva Costa  

• Câmara dos Deputados, Compromisso 7 – Antonio Carvalho e Silva Neto  

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), compromisso 8 – Celso Menezes  

• Ministério do Meio Ambiente (MMA), compromisso 9 – Adriano Santhiago de Oliveira 

• Agência Nacional das Águas (ANA), compromisso 10 – Alexandre Lima e Marcus A. Fuckner  

 

 Grupo de Trabalho (GT) da Sociedade Civil  

• Laboratório de Inovação em Políticas Públicas (LAB/FGV-RJ) – Fernanda Scovino (participação virtual) 

• Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro – Tatiana Quintela (participação virtual) 

• Observatório do Código Florestal - Ana Paula Valdiones (participação virtual) 

 

Equipe de Governo Aberto/CGU 

• Giovana Bertolini 

• Tamara Figueiroa Bakuzis 

 

Outros participantes 

• Mecanismo de Avaliação Independente (IRM) – Fabro Steibel (participação virtual) 

 

4) Desenvolvimento:  

A 3ª Reunião de Coordenadores do 4° Plano de Ação Nacional iniciou-se com a fala da Secretária de 

Transparência e Prevenção da Corrupção (CGU), Claudia Taya, que relembrou que o objetivo daquele encontro 

era viabilizar o acompanhamento das ações e permitir a troca de informações sobre os avanços e dificuldades 



  
 

encontradas pelos coordenadores de compromisso até aquele momento. A Secretária destacou também o 

percentual de execução do Plano até o mês de janeiro de 2020 (53,77%) e pediu o empenho de todos para a 

finalização dos compromissos dentro do prazo estabelecido pelo calendário da Parceria para Governo Aberto 

(OGP). 

Posteriormente, o Diretor de Transparência e Controle Social da CGU, Otávio Neves, falou sobre os últimos 

eventos relacionados a Governo Aberto, em âmbito nacional e internacional, e ressaltou a dimensão que o tema 

havia ganhado, principalmente junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Informou ainda que, após tratativas junto à OGP, o Brasil adiaria a elaboração e entrega do 5º Plano de Ação 

Nacional, com vistas a se ajustar ao calendário eleitoral brasileiro, o que garantiria que, diferentemente dos 

Planos anteriores, os próximos fossem elaborados e executados num mesmo governo. 

Em seguida, o Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência, Marcelo Vidal, fez uma apresentação 

sobre o desempenho geral do 4º Plano de Ação Nacional e sobre o percentual de execução de cada 

compromisso. Na sequência, passou a palavra aos coordenadores e solicitou que cada um fizesse um relato 

sobre os avanços e dificuldades encontrados.  

Os coordenadores fizeram, então, suas falas e trocaram informações sobre o andamento das ações. Ao final de 

cada relato, foi aberto espaço para o esclarecimento de dúvidas dos presentes e dos internautas, que puderam 

acompanhar toda a reunião em tempo real. 

Após esta etapa, Otávio Neves reforçou a importância do trabalho de todos para o sucesso geral do Plano e 

encerrou a reunião, agradecendo a presença dos coordenadores. 


