Conselho de Transparência e Controle Social

ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 2013
Às 14 horas, do dia 9 de outubro de 2013, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e
Opinião Pública, foi realizada a 3ª 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; Cláudio Weber Abramo, diretor-executivo da ONG Transparência Brasil; e Caio
Magri, representante do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.
Justificou a ausência o conselheiro Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de
Imprensa.
1. Aprovação da Ata
A Ata deverá ser distribuída aos conselheiros com antecedência. O formato da mesma deverá ser
sintetizado, com os tópicos constantes da pauta e a decisão do Conselho. Ficou decido que as atas
anteriores deverão ser adequadas ao formato sugerido.
2. Regimento Interno do Conselho
O conselheiro Davi Emerich será o relator do Regimento. Ficou decido que este será o primeiro
assunto a ser discutido na próxima reunião.
3. Discussão sobre o Ofício nº 348/2013
Foi deliberado que não é competência do Conselho tratar do tema em questão. O Presidente do
Conselho informou que a decisão seria levada ao Presidente do Senado, senador Renan Calheiros.
4. Exigência do CPF para obtenção de informações no Portal da Transparência
Foi sugerida pelos conselheiros Cláudio Abramo e Caio Magri que seja eliminada a exigência de
prévia identificação para obtenção de informações no Portal da Transparência. Tal proposição será
encaminhada, por meio de ofício, ao Presidente do Senado, junto com levantamento da Secretaria
de Gestão de Informação e Documentação sobre o tema. Foi solicitado que o documento produzido
pela ONG Transparência Brasil e pelo Instituto Ethos seja tornado público.
5. Providências relativas ao documento apresentado pelo conselheiro Cláudio Abramo, na
primeira reunião do Conselho
O documento foi encaminhado à Presidência do Senado que analisará e as respostas às solicitações
deverão ser reencaminhada ao Conselho em forma de relatório.
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6. Relatório sobre o acesso a informações, com base na LAI
O relatório foi apresentado pela conselheira Edilenice Passos. Decidiu-se pela inclusão, no
documento, dos números do serviço Alô Senado, vinculado à Secretaria da Transparência. Foi
deliberado também que o relatório deverá ser publicado mensalmente no Portal da Transparência.
7. Relatório de acesso à visitação ao sítio do Senado
Decidiu-se pela realização de levantamento mensal dos acessos ao sítio do Senado, como forma de
se embasar o aprimoramento dos portais. Os dados deverão ser encaminhados ao Comitê de Internet
do Senado, instância responsável pela definição de prioridades no que tange a internet da
Instituição. Foi sugerido que no levantamento constem os acessos às páginas de cada senador, a
cada um dos portais, especificadamente à atividade legislativa e às comissões.
8. Publicação dos atos do Conselho
Foi deliberado que deverá ser criada, no Portal da Transparência, página do Conselho de
Transparência e Controle Social. Esta deverá ser acessada também a partir do Portal da Atividade
Legislativa, na qual constam os demais conselhos do Senado. Ficou decidido, ainda, que todos os
documentos aprovados e avaliados formalmente pelos conselheiros, entre eles os textos das atas,
deverão ser publicados na página do Conselho.
Senado Federal, 9 de outubro de 2013.
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