Comissão Permanente de Acesso a
Dados, Informações e Documentos
Reunião: 18/05/2012
Pauta: Apresentação da Comissão
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Local: Biblioteca
Participantes: Edna de Souza Carvalho; Simone Bastos Vieira; Maria do Socorro S. B. Pereira; Davi Emerich
Oadia Rossy Campos; Helena P. Guimarães; Kenny Villela; Sebastiana Coelho; Kleber Minatogau; Antonio M.
M. Sousa; Dilson do Carmo Lima Ferreira; Elida Costa Silva.
A reunião teve por escopo a instalação da Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e
Documentos do Senado Federal, nos termos da Portaria da Diretora Geral nº 51, de 16 de maio de 2012.
A Presidente da Comissão, Edna de Souza Carvalho, inaugurou os trabalhos fazendo breve
explanação sobre a Lei de Acesso à Informação e as atividades que foram atribuídas à Comissão pelo Ato da
Mesa Diretora nº 9, de 2012.
Após a apresentação dos membros presentes e convidados, foram pontuados os seguintes assuntos:
- Estratégias para execução da primeira missão da Comissão, que deverá apresentar até 15 de junho de 2012,
estudos e levantamentos referentes ao § 1º do art. 23 do Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2012: “A
Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e Documentos do Senado Federal realizará, nos termos
do inciso I do art. 30, os estudos e levantamentos necessários à especificação e detalhamento dos critérios de
enquadramento em cada um dos graus de sigilo referidos no caput deste artigo”.
- Sobre o tema, a SARQ informou que já vem realizando um diagnóstico preliminar da situação dos acervos do
Senado Federal, observando a necessidade de outras providências complementares.
- Em seguida, foi realizada uma apresentação do Subprograma de Gestão Corporativa de Segurança da
Informação, a respeito das atividades já realizadas (Ex: ciclo de vida da informação, estruturação dos modelos,
elaboração de políticas corporativas etc), que têm correlação direta com a missão da Comissão Permanente.
- Após a apresentação, o grupo concluiu pela conveniência de aproveitar os subsídios gerados pelo
Subprograma de Segurança da Informação, que poderá concluir os trabalhos e submetê-los à apreciação da
Comissão Permanente. O trabalho já produzido pelo subprograma será distribuído aos membros da Comissão
como subsídio para os debates da próxima reunião.
- Foi apontada a necessidade de realização de inventário geral em todas as unidades técnicas, bem como a
necessidade de a Diretoria-Geral convocar uma reunião com todos os titulares dessas unidades, com a
finalidade de disseminar a nova cultura de transparência e acesso à informação estabelecida pela Lei de
Acesso à Informação.

- A próxima reunião da Comissão foi agendada para 21/05/2012, às 15h, na sala de reuniões da SIDOC,
oportunidade em que a SECS poderá apresentar as principais demandas dos jornalistas que cobrem o Senado.
Obs:
1. Ao final da reunião, o membro Davi Emerich solicitou que fossem tiradas fotos da reunião por
integrantes da imprensa credenciados no Senado. Com a autorização dos membros as fotos foram
realizadas.
2. Uma jornalista da SECS participou da reunião para escrever matéria sobre a trabalho a ser realizado.

