Conselho de Transparência e Controle Social

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2014
Às 11 horas, do dia 19 de fevereiro de 2014, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e
Opinião Pública, foi realizada a 5ª reunião Conselho de Transparência e Controle Social do Senado
Federal, com a finalidade de debater os assuntos abaixo relacionados.
Presentes à reunião Carlos Fernando Mathias de Souza, diretor da Secretaria da Transparência e
presidente do Conselho; Elida da Costa Silva, representando a 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; e Natália Paiva,
representante da ONG Transparência Brasil.
Justificaram ausência o representante do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,
Caio Magri; e o representante da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Tarcísio Holanda.
1. Novo formato da Ata
O presidente do Conselho, Carlos Fernando Mathias de Souza, apresentou aos novos presentes o
formato da Ata, com tópicos e breve descrição do que foi deliberado.
2. Regimento
O presidente do Conselho, Carlos Fernando Mathias de Souza, entregou o Regimento aos
conselheiros e informou que o documento foi aprovado na sessão anterior, após serem atendidas as
sugestões dos conselheiros. Reiterou que o documento pode ser aprimorado, naturalmente, se assim
o decidir o Conselho.
3. Relatórios LAI
A representante da Secretaria de Gestão de Informação e Documentação, Elida da Costa Silva,
informou que, por ocasião dos 2 anos da Lei de Acesso à Informação – LAI, será elaborado, pela
Secretaria Gestão de Informação e Documentação, relatório consolidado no mês de maio. Este
deverá ser apresentado ao Conselho em reunião futura. Ficou definido que os números do Alô
Senado deverão constar no relatório.
4. Informações publicadas pelo Senado
A representante da ONG Transparência Brasil, Natália Paiva, realizará um estudo com sugestões no
que tange as informações publicadas pelo Senado em seus portais, com o objetivo de avaliar a
qualidade do dado público, e o submeterá ao Conselho na próxima reunião. O estudo trará
comparativos com a Câmara dos Deputados e outras casas legislativas e deverá subsidiar o debate
do Conselho e o aprimoramento dos sítios do Senado.
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5. Instrumentos de controle social oferecidos pelo Senado
Os conselheiros debateram sobre os mecanismos e instrumentos que o Senado disponibiliza para a
participação popular e o controle social. Foi deliberado que o Conselho enviará ofício ao eCidadania, ao Alô Senado e ao Serviço de Atendimento do Cidadão, solicitando que as três áreas
encaminhem, à Secretaria de Transparência, relatórios mensais com números e informações sobre a
participação popular.
6. Manifestação de agradecimento à conselheira Edilenice J. Lima Passos
Os conselheiros manifestaram agradecimento pela cooperação técnica e intelectual prestada, ao
Senado e ao Conselho, pela conselheira Edilenice J. Lima Passos. O presidente do Conselho, Carlos
Fernando Mathias de Souza, enviará ofício em nome do colegiado.
7. Transparência de informações históricas
Decidiu-se que o conselheiro Davi Emerich e a representante da Secretaria de Gestão de Informação
e Documentação, Elida da Costa Silva, apresentarão, na próxima reunião, proposta a ser apreciada
pelo Conselho e, posteriormente, apresentada ao Presidente do Senado, que trate do empenho da
Instituição em levar a público a história arquivada na Casa, tendo em vista a necessidade de se
cuidar dessa história e do acesso do cidadão a ela.

Senado Federal, 19 de fevereiro de 2014.
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