
 
Conselho de Transparência e Controle Social 

 
 

 
 
 
 

Praça dos Três Poderes | Senado Federal | Anexo D | Bloco 4 | CEP: 70165‐900 | Brasília‐DF 
Telefone: +55 (61) 3303‐1211 | Fax: +55 (61) 3303‐2417  

 
 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL           
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Às 14 horas, do dia 11 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e 
Opinião Pública, foi realizada a 4ª reunião Conselho de Transparência e Controle Social do Senado 
Federal, com a finalidade de debater os assuntos abaixo relacionados. 
 
Estiveram presentes na reunião os seguintes conselheiros: Carlos Fernando Mathias de Souza, 
diretor da Secretaria da Transparência e presidente do Conselho; Edilenice J. Lima Passos, diretora 
da Secretaria de Gestão de Informação e Documentação; Davi Emerich, diretor da Secretaria de 
Comunicação Social; Gilvan Sérgio de Andrade, coordenador da Coordenação de Pesquisa e 
Opinião Pública; Caio Magri, representante do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social; e Fichel Davit Chargel, presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI.  
 
Justificou a ausência o conselheiro Cláudio Weber Abramo, diretor-executivo da ONG 
Transparência Brasil. 

1. Nota de pesar 
O presidente do Conselho, Carlos Fernando Mathias de Souza, registrou que emitiu, em nome do 
Conselho, nota de pesar pelo falecimento do conselheiro Maurício Azedo, presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI.  
 
2. Boas vindas ao novo conselheiro 
O presidente do Conselho, Carlos Fernando Mathias de Souza, em nome do Conselho, deu as boas 
vindas ao novo conselheiro, Fichel Davit Chargel, que assumiu a presidência da Associação 
Brasileira de Imprensa – ABI.  
 
3. Deliberação sobre as Atas 
Foi solicitada alteração no campo das assinaturas, tendo em vista que constava o nome do 
presidente do Instituto Ethos, Jorge Abrahão, invés do de seu representante, Caio Magri. Não 
havendo impugnação, o presidente do Conselho declarou as Atas aprovadas. 
 
4. Regimento 
O conselheiro Davi Emerich informou que fez consulta à Secretaria Geral das Mesa e não há a 
necessidade de o Regimento do Conselho passar por apreciação da Comissão Diretora. Posto em 
votação, foi declarado aprovado o Regimento, que poderá, eventualmente, ser modificado a 
qualquer tempo, se assim o decidir o Conselho. 
 
5. Relatórios de visitação dos portais do Senado 
A conselheira Edilenice J. Lima Passos apresentou os relatórios de visitação dos portais do Senado 
e os conselheiros Davi Emerich e Gilvan Sérgio de Andrade falaram sobre o conteúdo de cada 
portal.  
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6. Relatórios LAI 
O representante do Instituto Ethos, Caio Magri, sugeriu que solicitações de informação que tenham 
como assunto questões relativas a transparência e a controle social deveriam ser encaminhadas ao 
Conselho para fins de conhecimento. Recomendou-se que as informações constantes dos relatórios 
da LAI sejam analisadas e utilizadas para aprimoramento do Portal da Transparência. Foi sugerido, 
ainda, que os relatórios sejam publicados em formato de dados abertos. 
 
7. Exigência do CPF para obtenção de informações no Portal da Transparência 
O representante do Instituto Ethos, Caio Magri, ponderou sobre a necessidade de se publicar os 
salários de servidores e parlamentares no Portal da Transparência, de forma proativa e sem o prévio 
fornecimento de dados, como a exigência do CPF. O presidente do Conselho informou que tal 
exigência decorre de um Ato do 1º Secretário e que a sugestão foi comunicada, ainda que 
informalmente, ao presidente do Senado, que se mostrou receptivo à alteração sugerida. Ficou 
decidido, então, que o Conselho, por intermédio do seu presidente, acompanhará o encaminhamento 
do assunto. 
 
8. Mudança no horário das reuniões do Conselho 
Foi sugerido que o horário das reuniões do Conselho seja alterado para 11 horas. O representante do 
Instituto Ethos, Caio Magri, ficou responsável por falar com o conselheiro Cláudio Abramo sobre a 
mudança e, não havendo impedimento deste, a próxima reunião já ocorrerá no novo horário. 
 
Senado Federal, 11 de dezembro de 2013.  
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