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ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL           
DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2014 

 
 
 

Às 11 horas, do dia 15 de outubro de 2014, na sala de reuniões da Coordenação de Pesquisa e 

Opinião Pública, foi realizada a 9ª 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 8ª reunião do colegiado para aprovação. Não havendo 

impugnação, o presidente do Conselho declarou a ata aprovada.  

 

2. Comunicado acerca do novo presidente da Associação Brasileira de Imprensa-ABI 

O presidente do Conselho comunicou envio de mensagem ao novo presidente da ABI, senhor 

Domingos Meirelles, parabenizando-o pela eleição e dando conhecimento de que o ocupante da 

Presidência da ABI é membro do Conselho de Transparência e Controle Social do Senado Federal. 

Os conselheiros afirmaram ser muito importante a participação da ABI e, em caso de a instituição 

não se interessar em participar do colegiado, foi sugerida a eventual indicação de novo integrante. 

 

3. Retirada do formulário para acessar remuneração de servidores  

O presidente do Conselho comunicou decisão da Diretoria Geral do Senado para retirada de campos 

do formulário para acesso à remuneração de servidores, o que já está sendo executado pelo 

Prodasen. 

 

4. 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. Ao analisar os pedidos não atendidos, o colegiado propôs uma 

reflexão acerca das informações que não foram atendidas sob a alegação de se tratar de caráter 

pessoal. Nesse sentido, o conselheiro Caio Magri recomendou que seja elaborada proposta de 

regulação efetiva da “defesa legítima de interesse”(lei do lobby), de modo a contribuir para o 

processo de transparência e aperfeiçoamento democrático. A conselheira Natália Paiva solicitou, 

ainda, que sejam disponibilizados na internet registros da entrada e da saída de todas as pessoas que 

acessam as dependências do Senado, com nome, data e CPF, nos moldes do que é feito na Casa 

Branca, nos Estados Unidos. Foi deliberado que serão requeridas à Secretaria de Polícia Legislativa 

informações sobre os protocolos utilizados para registro de entrada e saída na Casa; e os 



 
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  

 
 
 

conselheiros Caio Magri e Natália Paiva realizarão estudo para aprofundar a discussão e 

fundamentar ações de transparência no acesso ao Senado.  

 

5. Apresentação de proposta de Indicadores de Transparência dos Legislativos, 

elaborada pela Secretaria de Transparência do Senado  
O coordenador de Controle Social da Secretaria de Transparência, senhor Marcos Ruben, 

apresentou proposta de Índice de Transparência dos Legislativos. Os conselheiros solicitaram 

registro de louvor à equipe que desenvolveu o trabalho, em face da qualidade e rapidez com que foi 

apresentado: Aline de Queiroz Sousa, Angel Holanda Barbosa, Jéssica Franco Cançado Richard, 

Karla de Castro Arantes, Laura Efigênia Figueiredo Evaristo de Sousa, Liu de Oliveira Lopes 

Pereira, Lucas de Melo Alves, Marcela Vieira Andrade, Marcos Ruben de Oliveira, Tânia de Souza 

Trindade, Tânia Mara Fusco e Thiago Cortez Costa. O presidente do Conselho agradeceu ainda a 

participação do colegiado para aperfeiçoar o instrumento. O conselheiro Davi Emerich sugeriu a 

realização de audiência pública para debater o assunto.  

 

6. Confirmação da data da próxima reunião 

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

no Conselho no dia 3 de dezembro de 2014, às 11 horas. 

 

 

 

 

Senado Federal, 15 de outubro de 2014.  
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