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ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL           
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2014 

 
 
 

Às 11 horas, do dia 13 de agosto de 2014, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e 

Opinião Pública, foi realizada a 8ª 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); Davi Emerich, diretor da Secretaria de 

Comunicação Social (SECOM); 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.  

Justificou ausência o presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, Tarcísio Holanda. 

  

1. Discussão e aprovação da ata da reunião anterior  

O presidente do Conselho submeteu a ata da 7ª reunião do colegiado para aprovação. Não havendo 

impugnação, o presidente do Conselho declarou as Atas aprovadas.  

 

2. Retirada formulários para acessar remuneração de servidores  

Os conselheiros Caio Magri e Natália Paiva interpelaram acerca da solicitação encaminhada ao 

Conselho recomendando a retirada de formulários para acesso à remuneração de servidores. O 

presidente do Conselho informou que o assunto será despachado com o presidente do Senado e na 

próxima reunião será levada ao colegiado uma deliberação. 

 

3. Apresentação do Relatório da Lei de Acesso à Informação  
O conselheiro Márcio Sampaio apresentou o relatório sobre as solicitações de informação realizadas 

via Lei de Acesso à Informação. O conselheiro Caio Magri ressaltou o bom cumprimento de prazos 

que o relatório aponta e solicitou que seja incluído no documento gráfico com o número de pedidos 

dos últimos seis meses, de forma a se poder traçar um comparativo. 

 

4. Apresentação do Alô Senado, a Central de Relacionamento do Senado com o Cidadão  
O conselheiro Gilvan Sérgio solicitou adiamento da apresentação, tendo em vista que estão sendo 

feito estudos no Alô Senado para reformulação de procedimentos e adequação do serviço após a 

incorporação deste à Ouvidoria do Senado, medida esta adotada pela Casa em julho para corrigir 

sobreposições de competências. 

 

5. Apresentação de proposta de criação de Indicadores de Transparência dos 

Legislativos  
O colegiado recomendou a criação de um grupo de trabalho no Senado para propor os indicadores 

de transparência do Legislativo, sob a coordenação da Secretaria de Transparência. Na próxima 

reunião do Conselho deverá ser apresentada uma proposta de índice. Os conselheiros Caio Magri e 
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Natália Paiva se colocaram à disposição para colaborar nos estudos e proposições e, se necessário, 

serão realizadas reuniões presenciais e/ou virtuais para discutir o assunto. 

 

6. Posse de ministro do TCU  

O presidente do Conselho informou ao colegiado que o consultor do Senado, Bruno Dantas, tomou 

posse como ministro do Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

7. Portal da Transparência Brasil com informação de candidatos 

A conselheira Natália Paiva solicitou que seja registrada em ata a publicação, no dia 15/8, de um 

portal da ONG Transparência Brasil com informações sobre os candidatos às eleições de 2014 no 

qual constarão dados que poderão ser utilizados por qualquer usuário que queira montar seu próprio 

site. 

 

8. Parceria do Conselho com as Comissões do Senado 

O conselheiro Davi sugeriu que seja formada uma parceria entre o Conselho de Transparência e as 

Comissões do Senado que vise a promoção de audiências públicas sobre Transparência. 

 

9. Confirmação da data da próxima reunião 

Por decisão unânime dos conselheiros presentes, ficou confirmada a realização da próxima reunião 

no Conselho no dia 15 de outubro de 2014, às 11 horas. 

 

 

 

 

Senado Federal, 13 de agosto de 2014.  
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