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1. Análise dos principais pedidos de informação encaminhados ao Senado na primeira semana de vigência da
Lei de Acesso à Informação.
a) A maioria dos pedidos é de jornalistas.
b) Muitas demandas estão disponíveis no Portal da Transparência

2. Análise das demandas identificadas pela Comunicação Social e avaliação quanto ao sigilo das informações
solicitadas.

Informações que devem ser incluídas no Portal da Transparência, segundo orientação da Comissão:
a)

Números das placas dos carros dos senadores;

b)

Apartamentos funcionais – quem mora neles, incluindo os nomes dos magistrados. Relação dos
senadores que recebem auxílio moradia e dos que declinaram do respectivo direito;

c) Relação nominal dos estagiários;
d) Aposentadoria dos senadores, principalmente no período do IPC. Descrição, explicação, história e
outras informações;
e) Valores de diárias pagas a servidores e senadores;
f)

Valores atualizados de cotas para senadores em alguns serviços – telefone, correios, jornais e revistas,
combustível etc.

g) Explicitação de outros direitos legais dos senadores;
h) Informações gerais sobre salários – quantas pessoas ganham acima do teto etc.
i)

Gastos com combustível dos carros dos senadores;

j)

Gastos com cotas de correios e telefone dos parlamentares;

k) Previsão de aposentadoria de servidores;

l)

Informações mais detalhadas do Interlegis – fonte de recursos, número de funcionários, gastos
discriminados, serviços prestados efetivamente e para quem;

m) Relação nominal dos ocupantes de função comissionada.
Informações que demandam estudos da Comissão quanto à classificação e ao grau de sigilo e que deverão
ser tratados na proposta de classificação a ser apresentada:
a)

Gastos dos senadores com tratamento de saúde e odontológico; o mesmo com os dos ex-senadores;

b) Espaço físico dos senadores – tamanho de cada gabinete individual e também das lideranças;
c)

Utentes – relação de todos os utentes, com as respectivas áreas ocupadas e ressarcimentos legais.
Divulgar os valores cobrados pelo Senado;

d)

Gráfica – custos reais de produção, valores cobrados a senadores e deputados;

e) Balanços mensais de hora extra e banco de horas;
f)

Valores definidos pela Mesa para reformas de gabinete;

g) Empréstimo consignado, margens, juros, empresas credenciadas;
h) Informações do SIS – levantamentos, auditorias etc;
i)

Resultado de processos – devolução de haveres recebidos indevidamente; resultado de investigação
interna; resultado de sindicâncias etc;

j)

Bens patrimoniais do Senado – salas, prédios, terrenos e sua utilização;

k) Gastos com Feira do Livro e outras iniciativas do gênero;
l)

ONGs beneficiadas com emendas parlamentares;

m) Investigações e processos da Polícia Legislativa;
n) Programas utilizados, definições estratégicas, ações reservadas por demanda judicial, outras
responsabilidades legais;
o) Pareceres em andamento, pareceres aprovados pela Presidência, tomada de conhecimento de
processos e outras responsabilidades;
p) Resultados dos recadastramentos, empoderamento de gênero e raça, servidores fora de função;
q) Publicação do BAP ou de parte dele na rede mundial de internet

3. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Subprograma de Gestão Corporativa de Segurança da
Informação. O coordenador do Subprograma, Kenny, apresentou a metodologia de trabalho do Subprograma,
as definições realizadas e as propostas de Ato definidas pelo grupo.

