
 
 

________________________________________________________________________________________ 
Comitê De Olho na Transparência      -       Instituído em 06 de maio de 2015         -   Tel.: (41) 3310-3436 
R. Brasilino Moura, 253 – Ahu – 80540-340 - Curitiba – PR 
Entidades Instituidoras:                                                                                                                                   Apoio 
técnico: 

                                         

COMITÊ DE OLHO NA TRANSPARÊNCIA, SEIS ANOS À SERVIÇO DA SOCIEDADE 

PARANAENSE 

 

No dia 06 de maio, o Comitê de Olho na Transparência – COT comemora seis anos de 

atividade. Criado em 2015, pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre as entidades: 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná – OAB/PR, Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC-PR, Conselho Regional de Economia do Paraná – CoreconPR, Sindicato das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado 

do Paraná – SESCAP-PR e pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT.  

 Na Solenidade de abertura, contou com a presença do Subprocurador-Geral de Justiça para 

assuntos de Planejamento Institucional, Dr. Bruno Galatti, do Chefe da Controladoria Regional da 

União no Estado do Paraná – CGU, Dr. Moacir Oliveira, além dos representantes das entidades que 

compõem o COT.  

 O primeiro Coordenador foi o Advogado Luciano Elias Reis, à época, Presidente da Comissão 

de Gestão Pública e Controle da Administração da OAB/PR, que assumiu a coordenação inicial dos 

trabalhos.  

 De 2015 a abril de 2019, a coordenação do COT era quadrimestral, e em maio de 2019, passou 

a ser semestral. Com isto, 15 (quinze) coordenadores já conduziram os trabalhos e atualmente a vaga é 

do representante do CoreconPR, sendo o 16º coordenador. Na parte de apoio, pelo COT passaram três 

secretários, sendo atualmente ocupado pela Srta. Maira Ferreira, todos com excelência na condução 

dos trabalhos e apoio incondicional. 

O trabalho e foco principal do COT é estimular a participação social e dar efetividade à Lei de 

Transparência (Lei 131/2009) e a Lei do Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Dentro deste 

escopo, o COT passou de 600 (seiscentas) análises técnicas, se verificou dados relevantes como a 

saúde dos portais da Transparência dos maiores municípios do Estado, das principais empresas 

públicas e de capital misto do Estado, das Câmaras Municipais, das Entidades que compõem o próprio 

Comitê; onde, de forma orientativa, se oficiou aos envolvidos, maneiras de ajustes, para corrigir as 

inconsistências, as falhas nos sites e a cobrança, de certa forma, a se adequar às referidas Leis, onde o 

COT obteve êxito em mais de 90% dos ofícios encaminhados. 

Foi criado um guia chamado de Guia de Acesso à Informação no Âmbito da Administração 

Pública e também um site com as informações atualizadas. 

Listamos, também, alguns dos importantes eventos no qual participamos: 

 Em julho de 2018, reunião do COT com o Conselho Superior do Ministério Público do 

Estado, no qual foram divulgadas as atividades, análises e avaliações dos portais da 

transparência. 

 Em agosto de 2018, participação no Fórum de Transparência, Combate à Corrupção e 

Controle da Administração, promovido pela OAB/PR e diversas entidades. Em um dos 

painéis, nosso representante Dr. Antonio Moacir Pozzobom fez a apresentação. 

 Encontro do COT com o Observatório Social do Brasil, com a Diretora Executiva Sra. 

Roni Enara, que no evento nos formalizou o convite para participar do 2º Congresso Pacto 

Pelo Brasil, promovido pelo Sistema FIEP, em Curitiba, sendo representado pelo 

Presidente Celso Bernardo e do membro Laerzio Chiesorin Junior.  

Outros importantes encontros: 
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 Reunião com a Diretoria da Cia. de Saneamento do Paraná- SANEPAR 

 Encontro com a Associação dos Municípios do Paraná 

 Reunião com a Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

 Visita ao Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Paraná 

 Evento com o Governador do Estado em 2018, que, em seu pronunciamento enalteceu a 

colaboração do COT e o trabalho junto aos portais da transparência da Administração 

Pública. 

Em 2018 e 2019, avançamos no trabalho de percepção e análise nos portais de transparência 

em licitações e plantões médicos de alguns portais de prefeituras. A ação foi objeto de muitos elogios 

pelos grupos de trabalho deste Comitê. 

Em 2020, tudo mudou com a pandemia do Coronavírus e as reuniões passaram a ser virtuais e 

o COT também passou a trabalhar de forma remota, mas sem deixar de apurar os portais no quesito 

gastos e transparência, mas desta vez de forma exclusiva com foco na COVID-19. E com este trabalho 

fomos convidados a participar do Comitê de Monitoramento das Medidas para o Enfrentamento da 

COVID-19, junto com o Governo do Estado, a Casa Civil e a Controladoria-Geral do Estado. 

 Por esses seis anos que se passaram, agradecemos aos Presidentes das Entidades, que 

compraram esse projeto e aos Presidentes que os sucederam, dando continuidade no apoio, 

chancelando nosso COT. Também na cessão dos espaços, nas entrevistas aos meios de comunicação, 

e na disponibilização de suas plataformas virtuais. Estendemos ainda aos membros indicados, que 

passaram por este Comitê e atuais componentes, ambos que muito fizeram e fazem pelo COT. 

Às Assessorias de Imprensa, profissionais de mídia e fotógrafos das entidades que sempre 

trabalharam para a divulgação, colocando o nosso Comitê em evidência. 

Aos nossos presidentes de coordenações anteriores, que com profissionalismo, ética e 

dedicação fizeram um trabalho digno de orgulho para o COT. 

No ano de 2021, ainda sofremos com a pandemia, mas não desistimos da nossa missão de 

trazer para a sociedade civil organizada e à população em geral, a clareza das informações 

disponibilizadas pelos portais de transparência e em conformidade às Leis vigentes, no que diz 

respeito à acessibilidade das informações e dados da Administração Pública. 

 

     Parabéns ao COT 

 

     Curitiba,06 de Maio de 2021 

     Gilberto Coelho de Miranda Junior - Presidente 

     Carlos Magno Andrioli Bittencourt – CoreconPR  

Celso Bernardo – CoreconPR  

Juarez Trevisan – CoreconPR 

Claudio Santana Shimoyama - CoreconPR 

Antonio Moacir Pozzobon – CRC 

 João Eloi Olenike – CRC 

 Laércio Osório Tissot – CRC  
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Maria Fernanda Mikaela Gabriela Bárbara Maluta – OAB 

 Waldir Franco Félix Júnior- OAB  

Geovane Couto da Silva - OAB  

Allan Lukas Jucovski - SESCAP  

Euclides Locatelli – SESCAP  

Gilson Strechar – SESCAP 

 


