
  

 

SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

Relatório Mensal  

Janeiro de 2014 

 

1 NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de janeiro foram recebidas 58 solicitações de informações. 

No Anexo I encontra-se a lista de todos os pedidos de informação. 

2 PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 58 pedidos de informações, 37 (63,8%) foram atendidos até um 

dia, 17 (29,3%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 3 (5,2%) entre seis 

e 20 dias e, por fim, 1 (1,7%) pedido foi atendido com mais de vinte dias. 
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3 TEMAS DOS PEDIDOS 

ASSUNTO Total geral % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 16 27,6% 

CONCURSO PÚBLICO 12 20,7% 

ARQUIVO 7 12,1% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 5 8,6% 

REMUNERAÇÃO 4 6,9% 

SENADOR 4 6,9% 

LEGISLAÇÃO 3 5,2% 

OUTROS 2 3,4% 

PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA 2 3,4% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 1 1,7% 

GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 1,7% 

SERVIDOR 1 1,7% 

Total geral 58 100,0% 

 

 

4 NEGATIVAS DE ACESSO 

Não houve. 

  



  

 

 

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos 

"Solicito encaminhar , em formato pdf, cópia do contrato firmado com empresa e/ou entidade 
responsável por operar restaurante no formato self service, onde é cobrado pelo quilograma." 

"Prezados, 
Quero saber se vocês possuem serviço e atendimentos na área especializada de Fisioterapia, 
tais como, Massagem, Shiatsu, RPG - Reeducação Postural Global, Isostretching, Ginástica 
Laboral, Ergonomia e Pilates, pois, eu Tenho Projeto que inclui todos os atendimentos 
mencionados, com as devidas avaliações. 
Aguardo retorno"  

"Gostaria de saber o valor do auxílio alimentação e do benefício pré-escola. Se possível 
gostaria que vocês me mandasse a norma. Obrigada."  

"Solicito as informações 
SETOR1,SETOR2,SETOR3,SETOR4,SETOR5,SETOR6,SETOR7,SETOR_EXERCICIO,NOME,TIPO 
VÍNCULO,ADMISSÃO,CARGO,CATEGORIA,FUNÇÃO,AFASTAMENTO,ISENÇÃO PONTO dos 
servidores efetivos e comissionados referentes aos meses de fev, mar, abr, maio de 2013, 
similar ao do arquivo TODOS, da sessão Recursos Humanos do link 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp) , solicito que os 
nomes dos setores apareçam por extenso, não apenas as siglas, como recebi no pedido 
1196119"  

"Gostaria de saber se é possivel ver discursos antigos de senadores? ano 1965"  

"Gostaria de saber quanto foi gasto em 2011, 2012 e em 2013 com serviços médicos pagos a 
senadores, ex-senadores, cônjuges e dependentes.  
Quais são as dez pessoas jurídicas que mais receberam esses pagamentos em cada um dos 
anos?"  

"No próximo concurso para o Senado Federal quais áreas serão contempladas para o cargo de 
analista legislativo e consultor legislativo? Quais conteúdos estudar? Por favor preciso dessas 
informações para iniciar meus estudos. 
Obrigado e feliz ano novo."  
"Boa tarde, 
Necessito da transcrição dos nomes dos Senadores que subscreveram o RQS 1.182 de 2006. A 
publicação encontra-se às páginas 35891 e 35894 do Diário Oficial, publicado no dia 
29/11/2006. A cópia remetida ao Diário Oficial é de péssima qualidade, sendo impossível 
determinar o nome dos Senadores Subscritores. São 47 no total."  
"Será que 2014 nós teremos um senado ao nível do BRASIL ?"  

"Boa tarde. Gostaria dos dados sobre as convocações extraordinárias durante o recesso 
parlamentar no periodo compreendido entre 1998 e 2014. Gostaria do numero, das datas e do 
valor gasto em verbas indenizatórias (quando houver). Obrigado"  



  

 

  A cidadã informa que recebeu resposta do protocolo 0079047/13/PA e que já aguarda há 
algum tempo por resposta definitiva. Por isso, reitera o pedido de informação referente ao 
protocolo acima citado.  

O cidadão solicita receber a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ata do RQS 201/2007. 

"Requeiro, através deste instrumento, certidão que exponha em quais condições fui convidada 
para colaborar com a CPI dos Bingos; e ainda o que tal Comissão concluiu sobre a minha 
participação nos fatos investigados."  

Para o desenvolvimento de uma pesquisa científica vinculada à UNESP- Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanos, em parceria com a FAPESP, necessitamos de informações que se mostram 
obscuras devido à péssima digitalização. 
A informação requerida é os nomes dos Senadores subscritores do Requerimento 201/2007. 
Encontra-se no Diário Oficial do dia 16 de março de 2007, entre as páginas 5575 e 5580. 
Conseguimos identificar alguns nomes, faltando alguns poucos. Os que solicitamos encontram-
se nas linhas: 14, 21, 22, 25, 26, 31, 35, 39, 42, 44, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 72 e 74. 

"Solicito a justificativa da mudança no §7º do art.57 da Constituilção implementada pela EC 
19/1998. Li o projeto 173/1995 que deu origem a esta emenda e o inteiro teor do DCD 06 02 
98, contudo não há esta proposta na PEC e não há a justificativa no inteiro teor. Não consigo 
encontrar a justificativa na pagina sobre a tramitação da PEC no site. Obrigado"  

"Sou Manuela Cerveira, e estou fazendo uma pós graduação em Organização de Eventos, 
Protocolo, Cerimonial e Relações Institucionais na Espanha. Meu projeto final é uma 
comparação entre o Cerimonial do Brasil e o da Espanha. 
Estou buscando informação de quais são as principais cerimônias feitas pelo Poder Legislativo 
e Executivo e como são realizadas. 
Gostaria, se possível que vocês, me passassem essa informação e os links para utilizar no meu 
projeto final, já que no site não encontro. 

solicito um levantamento de informações sobre fotografias e imagens da carreira política e da 
vida pessoal do ex-presidente Getúlio Vargas."  

"Informar o salário de todos os servidores efetivos desta casa."  

"Boa tarde,  
 Para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, necessito das atas das reuniões da CPIs 
das ONGs (2007), cujo Requerimento 201 de 2007 deu origem. Já solicitei anteriormente, me 
enviaram o link da matéria - a qual já estou mais que familiarizado - acontece que os links 
estão danificados, as atas não abrem. Exemplo: Publicação em 02/11/2007 no DSF Página(s): 
1041 - 1046 PUB ATA 1ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº 177)."  

"Requeiro a transcrição das assinaturas dos Senadores constantes na página 11.575 do Diário 
Oficial do Senado, do dia 26/04/2007. Impossível a identificação com a péssima qualidade que 
se encontra."  



  

 

"Gostaria de saber se a gratificação de desempenho chegará a até 100% em 2014, ou se ficará 
mesmo nos 60%, ou eja, em outras palavras, gostaria de saber se a decisão da mesa diretora 
de extinguir a parcela variável da GD continua valendo."  

com base na Lei de Acesso a Informação, gostaria de saber o que se segue: 
1 - quantos processos de aposentadoria para o cargo de Analista, especialidade Administração, 
existem hoje em curso; 
2 - existe alguma previsão de quantas aposentadorias para o mesmo cargo ocorrerão até 
31/07/2014. 

 O cidadão solicita a lista dos senadores presentes na sessão de sabatina do Senhor Teori 
Zavasc para ministro do STF. 

"Estou a procura de informações sobre um senador chamado Erico Coelho, amigo e parente de 
meu avô (não sei que grau de parentesco, isso é que pretendo descobrir). Esse senhor se 
identifica numa carta datada de 29 de dezembro de 1917 como senador em exercício do 
mandato. Na carta pede a meu avô para votar nele nas eleições que iriam se realizar. 
Tento encontrar um ramo desconhecido de minha família e esse senhor pode ser um caminho 
para conseguir essas informações."  

"BOM DIA, GOSTARIA DE SABER COMO VERIFICAR AS INFORMAÇÕES SOBRE EMENDAS 
PARLAMENTARES DE SENADORES DO MEU ESTADO, MT."  

"Gostaria de receber a conclusão do Estudo de Necessidade determinado pela mesa diretora 
no ano de 2013, o qual já se encerrou, a fim de identificar a demanda da Casa para viabilizar as 
novas nomeações dos aprovados no último concurso."  

"Solicito as informações 
SETOR1,SETOR2,SETOR3,SETOR4,SETOR5,SETOR6,SETOR7,SETOR_EXERCICIO,NOME,TIPO 
VÍNCULO,ADMISSÃO,CARGO,CATEGORIA,FUNÇÃO,AFASTAMENTO,ISENÇÃO PONTO dos 
servidores efetivos e comissionados referentes ao mês de junho de 2013, similar ao do arquivo 
TODOS, da sessão Recursos Humanos do link 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp), igual ao pedido 
de informação 0000101/14/WW"  

Sou candidato aprovado em concurso para servidor do Senado Federal. Solicito o 
contato/email do setor responsável pelo cadastro dos aprovados, pois desejo fazer a 
atualização do meu endereço residencial. 

Solicito a Exposição de Motivos da Lei 10.179/2001 e a Exposição de Motivos da Medida 
Provisória 2096/89"  

"tramitação do PROJETO-DE-LEI da Camara n° 059/1991/2003, no SENADO FEDERAL, em 2013. 
Qual SENADORA (R) foi distribuido este PLC em 2014?"  



  

 
"Prezados, solicito que o Senado Federal, com base nas diretrizes da Lei de Acesso à 
Informação, disponibilize o caderno das provas objetivas e das provas discursivas dos seguintes 
cargos do concurso para Consultor do Senado Federal, conforme o EDITAL N° 1, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2011.  
CARGOS 
Assessoramento Legislativo - Comunicações e Tecnologia da Informação Assessoramento 
Legislativo - Desporto e Cultura Assessoramento Legislativo – Educação 
O pedido reside no fato de a banca organizadora do concurso, Fundação Getúlio Vargas, não 
ter se pautado pelo princípio constitucional da transparência, haja vista a não disponibilização 
das provas a todos os possíveis interessados.  
O concurso público, como do próprio nome se infere, é público, portanto, como cidadão, o 
mínimo que espero é que a transparência seja respeitada."  

Solicito, por gentileza, os dados da composição da CCJ durante o período de Janeiro/1999 a 
Dezembro/2000.  

"Projeto de lei nº 5.643-a,de2009, a saber se já foi aprovado,se não, quando?"  

"Solicito o valor do aumento dos Senadores e o valor atual"  

"Estou desenvolvendo pesquisa de doutorado em sociologia econômica pela UFMG sobre o 
mercado de alimentos orgânicos. 
Para tanto, estou fazendo um levantamento da participação da sociedade civil na  construção 
da legislação para o setor. Neste sentido, preciso localizar documentos que remetam à 
elaboração da Lei 10.831/2003  (minutas, atas de comissões, anteprojetos etc.). 
Estarei em Brasilia na próxima semana e gostaria de saber se é possível agendar uma pesquisa 
nos arquivos do SF.  

"Prezado, 
Gostaria de saber quantos processos de aposentadoria de tecnicos administrativos estão em 
andamento no momento?"  

"no período da defesa da pesca nos meses fevereiro , março e abril pode pesca Curimatá em 
açudes particulares ,gostaria se possível que envie para esse Email hasael1442@hotmail.com 
as leis que trata sobre a proibição da pesca no estado do Ceara,obrigado tenha uma boa 
noite,"  

"Solicito, nos termos da Lei 12.527/2011, planilha ou lista de todos os Requerimentos de 
Informação  enviados pelo Senado Federal e respondidos pelo Poder Executivo, entre os anos 
de 1995 a 2013, em que conste, pelo menos, número,  ano, autor, partido, ementa, data de 
resposta e, em caso de resposta com restrição de acesso (classificadas com algum grau de 
restrição de acesso), uma breve descrição do que é sigiloso ou restrito (se toda a 
documentação/informação ou apenas parte de documentação/informação enviada), o que 
será de grande importância para a pesquisa ora em andamento."  

  O cidadão pergunta quando a Revista Senatus voltará a ser publicada. Afirma que espera que 
isso ocorra o mais breve possível. 



  

 

"Boa noite !! 
Solicito informações sobre os debates que antecederam o projeto de lei de 28 de setembro de 
1871 ( lei do ventre livre ) Se possível os debates de todos os senadores  
desde de já , agradeço"  

"Entro em contato por orientação do SIC da Casa Civil da Presidência da República (e-SIC: 
resposta ao requerimento 00077.001399/2013-85). Desde que foram criadas as agências 
reguladoras ANP, ANATEL, ANEEL, ANTAQ, ANTT, ANA, ANS, ANVISA, ANCINE, ANAC e que o 
CADE foi reformado em 1991, quais foram os currículos dos membros do plenário e dos 
procuradores enviados pela Presidência da República ao Senado Federal na mensagem de 
indicação?"  

"No dia 20/09/2013, o Senado autorizou o pagamento de R$ 100 mil para auxílio-transporte. A 
informação está disponível no Portal da Transparência, nas despesas diárias. O documento 
tem o número: 2013NE003646. Gostaria de ter acesso à íntegra desse documento, assim como 
as informações sobre como o dinheiro foi gasto: quem foi transportado, em que meio de 
transporte, de onde para onde, ou se o valor é uma soma de diversas despesas com 
locomoção. Em caso positivo, quero ter acesso às despesas detalhadas desse empenho."  

"Solicito os dados 
SETOR1,SETOR2,SETOR3,SETOR4,SETOR5,SETOR6,SETOR7,SETOR_EXERCICIO,NOME,TIPO DO 
VÍNCULO, ADMISSÃO,CARGO,CATEGORIA,FUNÇÃO,AFASTAMENTO,ISENÇÃO DO PONTO,  dos 
servidores efetivos e comissionados, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro do ano 2012. Igual ao 
arquivo Todos do link www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp e a 
solicitação 1020/14/WW. Solicito que haja um arquivo para cada mês."  

"solicito o contra-cheque atual do servidor."  

"Sou autor de um estudo sobre as gerações brasileiras e preciso da lista completa de 
senadores do Brasil - desde 1826, com o ANO de nascimento dos Senadores. Tenho 
pesquisado na internet e consegui tão somente uma lista incompleta. 
Essa lista já existe? Está em arquivo ou será digitalizada / escaneada? 

Gostaria de solicitar que me fosse encaminhada a exposição de motivos do PLC - PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA, Nº 49 de 2001  (PLP 195/2001), que foi convertido na Lei Complementar 
110/2001. A PLC eu consigo achar, porém não localizo a sua exposição de motivos. 
Tenho urgência no documento. 

"Olá gostaria de saber onde posso encontrar o Ato da Comissão Diretora nº 09 de 2012 do 
Senado Federal, documento citado no Relatório sobre aplicação da Lei de Acesso à Informação 
(http://www12.senado.gov.br/transparencia/leg/pdf/RelatorioLAIAnual2013-23-Maio-
2013.pdf). Obrigada."  



  

 
"Resido a Rua Acrisio Borges,370/202 Brisamar CEP 58033180. 
Solicito a relação de como votou cada Senador  a criação do Famigerado Fator Previdenciário. 
Favor remeter para o endereço acima."  
"Gostaria de obter todos os textos, substitutivos, emendas, e etc, relativos à tramitação da Pec 
33/95. Não estão disponíveis no site. 
gostaria de saber quantos processos de aposentadoria para o cargo Analista Legislativo, 
Especialidade Administração, existem atualmente em curso."  
Gostaria de ter acesso ao PLS 323 de 24 de outubro de 1979, que DISPÕE SOBRE O INGRESSO 
VOLUNTARIO DE MULHERES NAS ESCOLAS MILITARES DE NIVEL SUPERIOR E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
"Olá sou historiadora do Conselho Federal da OAB 
Gostaria de receber a lista de senadores de todas as legislaturas desde o império que eram 
advogados e/ou formaram-se em Direito. 

"Com base no art. 3º, I ao V, da Lei 12.527/11, solicito o envio do Relatório de Gestão da 
Diretoria Geral do Senado relativo ao ano de 2013, preferencialmente em arquivo no formato 
pdf. Caso o Senado não tenha o Relatório de Gestão relativo a todo o ano de 2013, solicito que 
me seja enviado o relatório do período que estiver pronto."  

"Gostaria de localizar a exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei que resultou 
na lei 5107/66 (Lei do FGTS), publicada no DOU de 14/09/1966."  

A cidadã afirma que para ocorrer um processo contra um parlamentar, a Casa Legislativa 
precisa conceder autorização ao STF. Diante dessa situação e da Lei de Acesso à Informação, 
Lei 12.527/2011, solicita receber a lista dos últimos 10 anos de licenças concedidas e sustadas 
pelo Senado Federal para esses processos. 

Venho por este meio, visando esclarecer uma duvida. Procurei pelo site Alguma opção de 
perguntas e respostas, mas não achei por esse motivo me Utilizo desse meio. A duvida diz 
respeito a edição da lei federal 12.933 de Dezembro de 2013. Consta no artigo da lei 12.933 
em seu artigo 6° que:  
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir da edição de sua 
norma regulamentadora. Desse artigo que surge a duvida, a norma geralmente entra em vigor 
a partir de sua publicação como prescreve o artigo 1° da LINDB, ocorre que a lei já foi 
publicada já tendo sua publicação a principio permitido o inicio de seus efeitos, causando certa 
duvida se seus efeitos estão ou não em vigor em decorrência da limitação do norma 
regulamentadora.Assim tendo em vista a duvida suscitada fico no aguardo de uma futura 
resposta para que possa dar o efetivo cumprimento a lei."  

"Olá boa tarde. Gostaria de saber se for possível ou de acordo com a Lei. Quanto é o salário de 
um senador da República? Grato"  

"Em face da Lei de Acesso à Informação, solicito a prova aplicada no último concurso para 
Consultor do Senado Federal na área de Educação e na área de Cultura e Desporto. 
Antecipadamente, agradeço"  

 
 
 


