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ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL           
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
 
 

Às 11 horas, do dia 3 de dezembro de 2014, na sala de reuniões da Secretaria de Transparência, 

foi realizada a 10ª reunião Conselho de Transparência e Controle Social do Senado Federal, para 

apreciar a pauta. 

 

Presentes à reunião Carlos Fernando Mathias de Souza, diretor da Secretaria de Transparência 

(STRANS) e presidente do Conselho; Márcio Sampaio Leão Marques, diretor da Secretaria de 

Gestão de Informação e Documentação (SGIDOC); Gilvan Sérgio de Andrade, coordenador da 

Coordenação de Pesquisa e Opinião Pública (COPOP); Natália Paiva, representante da ONG 

Transparência Brasil; e Caio Magri, representante do Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. Justificaram ausência o presidente da Associação Brasileira de Imprensa – 

ABI, Domingos Meirelles, e o diretor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), Davi 

Emerich. 

  

1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior  

O presidente do Conselho submeteu a ata da 9ª reunião do colegiado para aprovação. Não havendo 

impugnação, o presidente do Conselho declarou a ata aprovada.  

 

2. Nova data para entrega do projeto de Índices de Transparência Legislativa  
O presidente do Conselho consultou os conselheiros sobre nova data para a apresentação do projeto 

de índices de Transparência Legislativa ao presidente Renan Calheiros. O encontro seria realizado 

naquela quarta-feira, 4, ao meio dia, mas foi adiado por motivo maior. Compatibilizando agendas, 

os conselheiros remarcaram o evento para a quinta-feira, 11/12, às 12h, na Presidência do Senado. 

 

3. Aperfeiçoamento na retirada de formulário de acesso à remuneração de servidores 
A conselheira Natália Paiva sugeriu aperfeiçoamento na liberação de registro de dados pessoais 

para o acesso às informações sobre remuneração de servidores, contidas no Portal da Transparência 

e previstas na LAI. Natalia verificou que ainda estava sendo exigido nome completo e e-mail do 

demandante. Argumentou que o registro, além de ser inócuo do ponto de vista da segurança, cria 

dificuldades para pesquisadores. Exemplificou: no caso da pesquisa não ser restrita apenas a um 

nome, o pesquisador teria de fazer o mesmo registro a cada pedido de acesso sugestão de retirada 

também desta identificação. A sugestão foi acatada pelos conselheiros e deverá ser encaminhada ao 

setor competente. 

 

4. Composição de parcerias para a avaliação dos índices de transparência 

O conselheiro Caio Magri apontou a necessidade de composição política capaz de viabilizar a 

implantação da avaliação dos índices de transparência nas casas legislativas do país. Sugeriu buscar 

formalização de parceria com a Câmara dos Deputados para que a avaliação tenha chancela do 

Congresso. Assim, a avaliação será executada utilizando mecanismos de contato do Interlegis, que 
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já é elo formal do Senado com assembleias estaduais e câmaras municipais, em parceria com algum 

organismo da sociedade civil. A sugestão foi acatada pelos conselheiros e deverá ser encaminha ao 

presidente Renan Calheiros pelo presidente do Conselho. 

 

5. Ampliar a composição do Conselho 
O conselheiro Caio Magri relembrou sugestão, feita anteriormente, para que o Conselho de 

Transparência cresça, incorporando representantes de outras entidades civis. A recomendação foi 

acatada pelos demais conselheiros. 

 

6. Visita ao novo presidente do Senado 
O conselheiro Caio Magri sugeriu que na pauta da primeira reunião do próximo ano, seja marcada 

visita do Conselho ao próximo presidente do Senado. A recomendação foi acatada pelos demais 

conselheiros. 

 

7. Celebração do Dia Nacional de Combate à Corrupção 
O conselheiro Caio Magri propôs que o Conselho planeje e promova ação especial a ser realizada 

no dia 9 de dezembro de 2015, data em que é celebrado o Dia Nacional de Combate à Corrupção. 

Sugeriu que, além de ações para estimular a criação de Conselhos de Transparência em todos os 

organismo públicos, o Conselho de Transparência do Senado, em 9 de dezembro, realize inclusive 

um seminário sobre transparência legislativa.  

 

8. Registro da performance positiva da transparência do Senado em avaliação da FGV 
Por sugestão do presidente do Conselho deverá constar nesta ata registro do bom desempenho da 

Transparência no Senado, na avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas, quando o Senado foi o 

único dos legislativos avaliados a ter 100% das consultas feitas inteiramente respondidas de forma 

satisfatória e dentro dos prazos previstos na LAI.2 

 

9. Definição de datas para as reuniões do Conselho em 2015 
Ficou definido que as reuniões do Conselho em 2015 ocorrerão em 8 de abril; 10 de junho; 12 de 

agosto; 14 de outubro e 9 de dezembro. 

 

Senado Federal, 3 de dezembro de 2014.  
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