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ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL           
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2014 

 
 
 

Às 11 horas, do dia 9 de abril de 2014, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e Opinião 

Pública, foi realizada a 6ª 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); e Natália Paiva, representante da ONG 

Transparência Brasil. 

 

Justificaram ausência o representante do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 

Caio Magri; o representante da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Tarcísio Holanda; e o 

diretor da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerich. 

 

1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior  

O presidente do Conselho submeteu a ata da 5ª reunião do colegiado para aprovação. Após a leitura, 

o documento foi por todos aprovado.  

 

2. Apresentação dos relatórios de fevereiro e março sobre o acesso a informações, com base na 

LAI  

O diretor da SGIDOC, Márcio Sampaio Leão Marques, apresentou o relatório sobre as solicitações 

de informação realizadas via Lei de Acesso à Informação. Na sequência, mencionou-se que as 

demandas de cidadãos são sistematicamente analisadas, de modo a se fazer uma transparência cada 

vez mais ativa no Senado Federal. A representante da ONG Transparência Brasil, Natália Paiva, 

levantou a necessidade de se avaliar, dentre as informações solicitadas, quais já estão disponíveis 

em formato de dados abertos no Portal da Transparência. 

 

3. Apresentação do estudo da ONG Transparência Brasil sobre as informações publicadas nos 

portais do Senado 

A representante da ONG Transparência Brasil, Natália Paiva, apresentou propostas para aprimorar a 

transparência nos portais do Senado, a saber: 

1. Retirada da exigência de formulário para acessar informações no Portal da Transparência. 

2. Publicação de biografia dos senadores com ênfase em informações da vida pública; e dados sobre 

a formação do parlamentar. 

3. Publicação da presença dos parlamentares, em plenário e nas comissões. 

4. Publicação da relação de assessores de cada senador, lotados em Brasília e nos escritórios de 

apoio, com qualificação profissional, nível de instrução e remuneração. 

O Conselho decidiu que recomendará ao Comitê Executivo de Internet que estude a viabilidade de 

se implementar os itens 2, 3 e 4. Quanto ao item 1 será enviado expediente à Presidência do Senado.  
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4. Definição das datas de futuras reuniões do Conselho no ano de 2014 

Por solicitação do Instituto Ethos, encaminhada por e-mail ao colegiado, foram definidas as 

seguintes datas para futuras reuniões do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado: 4 

de junho, 13 de agosto, 15 de outubro e 3 de dezembro. Por decisão unânime dos conselheiros 

presentes, ficou definido, ainda, que as reuniões deverão ocorrer às 11 horas. 

 

 

Senado Federal, 9 de abril de 2014.  

 

__________________________________ 

Carlos Fernando Mathias de Souza 

 

 

 

__________________________________ 

Márcio Sampaio Leão Marques 

__________________________________ 

Gilvan Sérgio de Andrade 

 

_______________________________ 

Natália Paiva 

 

 
 

 


