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SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Serviço de Informação ao Cidadão 

Relatório Mensal  

Janeiro de 2015 

 

1. NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de janeiro foram recebidos 45 pedidos de informação, 

relacionados no Anexo I. 

2. PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 45 pedidos de informações, 22 (48,9%) foram atendidos em até 

um dia, 12 (26,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 9 (20%) foram 

atendidos entre seis e vinte dias e 1 pedido (2,2%) ultrapassou o prazo de 

vinte dias. Na data de emissão deste relatório (10/02/2015), havia três 

pedidos pendentes de resposta, sendo dois relativos ao mês de setembro. 

O pedido relativo ao mês de janeiro (2,2%) encontrava-se ainda dentro do 

prazo legal de 20 (vinte) dias. 

 
0 5 10 15 20 25 

 ATÉ 1 DIA 

DE 2 A 5 DIAS 

DE 6 A 20 DIAS 

MAIS DE 20 DIAS 

PENDENTES 

PRAZO DE RESPOSTA EM JANEIRO 2015 



  

 

2 
 

    

3. TEMAS DOS PEDIDOS 

ASSUNTO 
Total 
geral % 

ARQUIVO 3 6,7% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 1 2,2% 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 15 33,3% 
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 1 2,2% 
CONCURSO PÚBLICO 5 11,1% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 4,4% 
LEGISLAÇÃO 2 4,4% 
OUTROS 8 17,8% 
REMUNERAÇÃO 1 2,2% 
SENADOR 3 6,7% 
SERVIDOR 1 2,2% 

VOTO E PRESENÇA 3 6,7% 

Total Geral 45 100,0% 

 

4. NEGATIVAS DE ACESSO 

Houve três negativas de acesso no mês de janeiro (6,7%) – uma 

relativa a pedido genérico e duas a pedidos onerosos e desarrazoados. 

Nenhum desses pedidos havia gerado recurso até a data de emissão deste 

relatório.  

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS 

PORTAIS DO SENADO FEDERAL 

Ao todo, 14 (quatorze) pedidos foram respondidos com referência 

aos portais do Senado Federal, representando aproximadamente 31% do 

total do mês.   
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação  

SOLICITAÇÃO STATUS 

"Desejo saber sobre acervo e/ou mídia disponível para consulta no sítio do 
Senado, informo ainda que meu interesse refere-se a canções e músicas 
brasileiras a disposição do público para baixar e ouvir." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 
PEDIDO 
GENÉRICO 

"Boa noite ! Necessito do Anteprojeto de Reforma da Parte Especial do Código 
Penal de 1984 que acabou não sendo aprovado." (sic) 

ATENDIDO 

Venho solicitar por favor cópias dos autos processos de solicitação de uso do 
Auditório Petrônio Potella feitos entre 2010 e 2014 que tenham sido deferidos e 
indeferidos." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 
PEDIDO 
DESPRO-
PORCIO-
NAL OU 
DESARRA-
ZOADO 

"Solicito informação acerca da : 
1. Especificação de cargos terceirizados na Casa, com seus respectivos valores 
remuneratórios. 
2. Quantidade dos respectivos cargos ocupados . 
Atenciosamente, XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa noite, a página do Facebook Noticias do Senado no Facebook é uma página 
oficial? Se for, gostaria de saber dos gastos para a manutenção desta página." 
(sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Solicito por favor cópias do ofício do senador Cícero Lucena que 
solicita a utilização do Auditório Petrônio Portella em 23 de abril de 2014, objeto 
do processo 005076/13-7." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Venho solicitar por favor cópias dos autos processos de 
solicitação de uso do Auditório Petrônio Potella feitos em 2014 que tenham sido 
indeferidos. Muito obrigado." (sic) 

NEGATIVA 
DE ACESSO 
PEDIDO 
DESPRO-
PORCIO-
NAL OU 
DESARRA-
ZOADO 

"Gostaria de saber se e possível o acesso a informação relacionada a multas e 
goza relacionadas ao contrato nº 0042-2014. Devendo conter Motivo, Valor e 
Data da Protocolização e Efetivação." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá. Gostaria de saber mais informações sobre o processo licitatório número 
0200.012718/2014-04, referente à compra de smartphones para o Senado.  
1 - Foi finalizada a compra de 90 celulares iPhone 6 e 90 Blackberrys. A quem 
serão destinados, já que são 81 senadores? 
2 - Os senadores já possuem smartphones funcionais. Qual será o destino desses 
telefones antigos? 
3 - Já existe um contrato em vigor para telefonia, onde está incluído o 
fornecimento de smartphones. Por que um novo contrato?" (sic) 

ATENDIDO 
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"vocês divulgaram uma lista com a previsão de aposentadoria hoje. No entanto, 
existem alguma previsões com datas pretéritas, dos anos de 2013, 2014, 2007 e 
etc. Gostaria de saber: como se trata apenas de uma previsão é possível afirmar 
que a pessoa realmente se aposentou nessa data pretérita ou se as futuras 
aposentadorias realmente acontecerão nas datas vindouras informadas? O link 
informado foi: 
www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/previsao_aposentadoria_pdf.pdf." 
(sic) 

ATENDIDO 

"Por gentileza, solicito a pedido de Membros do Ministério Público do Estado de 
São Paulo a Redação Final do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado nº 166/2010 (nº 8.046/2010) - Parecer nº 1.111/2014 - CDIR, 
referente ao novo Código de Processo Civil, publicado no Suplemento B do dia 
18/12/2014." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Não sei se por aqui tenho a informação que gostaria ter, mas 
gostaria de saber se tem data prevista para o próximo concurso e se haverá a 
seleção para dentistas, pois verifiquei que existem 8 vagas disponíveis para esse 
cargo. Obrigada!" (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Solicito por favor cópias dos autos processos de solicitação de 
uso do Auditório Petrônio Potella feitos em fevereiro de 2014 que tenham sido 
indeferidos. Muito obrigado." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Sou aluno de Doutorado da UFRGS e estou precisando uma copia do 
Exposição de motivos do prof. torquato castro, sobre o livro direito das 
sucessões. É possível me enviarem isso? <a 
href=http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revis
ta:1975;1000419966>Exposição de motivos do prof. torquato castro, sobre o 
livro direito das sucessões, no anteprojeto de codigo civil</a>." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito cópia da exposição de motivos da Lei Complementar n. 105, de 2001 
(disciplina o sigilo bancário)." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde Gostaria da relação de emendas orçamentarias apresentadas pelos 
Senadores de Santa Catarina para o orçamento de 2015." (sic)  

ATENDIDO 

"PRETENDO PESQUISAR DECRETOS NO SENADO FEDERAL, NA BUSCA DA 
POSSIVEL AUTORIZACAO DE UMA OUTORGA DE UMA RADIO DE FREQUENCIA 
MODULADA NA CIDADE DE PARNAIBA, PIAUI, PERTENCENTE A FUNDACAO 
RADIO E TELEVISAO EDUCATICA DO ESTADO DO PIAUI." (sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde! Seria possível recuperar as notas taquigráficas referentes à audiência 
pública ocorrida em 20/03/2002, na CCJ, no âmbito da PEC 5/2002 (proveniente 
da Câmara e transformada na Emenda Constitucional nº 36/2002)? Desde já, 
obrigada. Att., XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 

O cidadão solicita todos os documentos referentes ao PLS 219/1995, desde a 
exposição de motivos. 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber a frequência do Senador Aécio Neves. Quantas sessões ele 
compareceu e quantas faltou." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia. Sou aluno do curso de Mestrado de  Relações Internacionais da 
Paraíba e gostaria de saber se haveria alguma possibilidade de me 
disponibilizarem material digital para pesquisa sobre o Brasil no Haiti no período 
de 2004 a 2014. Todos os debates e acordos de cooperação entre os dois países 
será de extrema valia para poder fazer dados estatisticos sobre como o 

ATENDIDO 
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parlamento brasileiro toma as suas decisões sobre os acontecimentos 
envolvendo a MINUSTAH. Atenciosamente , XXXXXXX." (sic) 

"Boa tarde, estou fazendo minha monografia em Ciência Política e preciso 
de alguns dados, meu tema é: Como reage o Congresso Nacional às 
decisões do STF por inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. 
Gostaria de saber se existe algum banco de dados com os Ofícios 
recebidos com as decisões do STF por inconstitucionalidade sem 
pronúncia de nulidade da lei por parte do Senado Federal, e se houve 
alguma movimentação posterior, no sentido de cumprir a exigência (como 
foi o caso do Repasse para os estados, em que se decidiu dessa maneira e 
o Congresso Nacional na medida do possível editou lei buscando cumprir 
o prazo. Agradeço desde já a atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, boa tarde. Necessito dos dados das eleições dos deputados federais 
e senadores de todos os Estados brasileiros de 2010 a 2014. 
Atenciosamente." (sic) 

ATENDIDO 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, venho, mui respeitosamente 
requerer à Consultoria Legislativa do Senado Federal que informe quais 
são as áreas dos 26 cargos vagos de Consultor Legislativo. Aproveito a 
oportunidade para perguntar se o SF fará concurso público para 
preenchimento desses cargos neste ano de 2015.” (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito informações acerca de previsão de NOVO CONCURSO PÚBLICO 
para os cargos de TÉCNICO e ANALISTA DO SENADO FEDERAL." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, sou graduada em Ciências Sociais pela UFSC e estou iniciando a 
redação do projeto de Mestrado para este ano. O tema que pesquisarei 
será o das emendas populares à Constituição de 1988. Gostaria de ter 
acesso a toda a base de dados com as sugestões dos cidadãos e também 
os dois livros de Stephane Monclaire: A constituição desejada e A política 
da Constituinte. Tenho algumas dúvidas também: Como funciona o 
serviço? O material é digitalizado? Atenciosamente, XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Gráfica e Editora XXXX Ltda., pessoa jurídica de direito privado, incrita no 
CNPJ/MF sob o  nº XX.XXX.XXX/0001-XX, vem, respeitosamente à 
presença de Vossa Senhoria, através desta solicitar vistas/cópias dos 
processos de nº. 019.894/12.0 e 000.664/12-0" (sic) 

ATENDIDO 

"Prezados Senhores da Ouvidoria do Senado, Solicito, nos termos da lei de 
acesso a informação, que esta casa informe o motivo pelo qual o 
Congresso Nacional deixou de cumprir o previsto no Inciso IX, do Art 49º 
da Constituição Federal, abstendo-se de julgar as contas da Presidência da 
República desde o ano de 2003 e, desta forma, colaborado decisivamente 
para a instalação do atual caos nas constas públicas." (sic) (PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO AO SIC) 

ATENDIDO 

"Bom dia, desejo obter, para uma Pesquisa Científica e Apresentação em 
Seminário  do Decreto nº 1 de 15 de Novembro de 1889, editado pelo 
Marechal Manuel Deodoro da Fonseca  e a Constituição Federal de 1891, 
textos ORIGINAIS digitalizados? é possível? Atenciosamente, XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 
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“Prezados Senhores Ouvidores do Senado, Nos termos da lei de Acesso à 
Informação, solicito que esta ouvidoria informe o motivo pelo qual ao 
Congresso Nacional deixou de cumprir o previsto no Inciso IX do Art 49º 
da Constituição Federal e SE OMITIU em julgar as contas da Presidência da 
República desde o ano de 2003, conforme informações do TCU. Certo de 
Vossa atenção, desde já agradeço.” (sic) (MENSAGEM À OUVIDORIA) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, gostaria de saber se tem previsão para um novo concurso 
para Policial Legislativo. Grato, XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de ter acesso ao número total de ausência dos senadores no 
plenário, assim como as ausências justificadas. Não consegui encontrar 
essa informação no site, se estiver disponível em algum lugar, gostaria de 
saber onde. Desde já agradeço." (sic) 

ATENDIDO 

"Estou em pesquisa sobre notícias da época da realização da Assembleia 
Nacional Constituinte cujo tema específico é Comunicação. A pesquisa é 
para uma tese de doutorado sobre o que foi publicado na ocasião." (sic) 

ATENDIDO 

"Olá, gostaria de ter acesso ao projeto de lei que 8.046/2010 que visa a 
reforma no CPC, na forma que se encontra hoje, aguardando a sanção 
presidencial, após inúmeras buscas só encontro tal projeto, na forma 
inicial, e como estou fazendo meu tcc sobre as mudanças a serem 
implementadas no sistema recursal no novo ordenamento, é muito 
importante este acesso, para que o trabalho seja concluído corretamente, 
desde já agradeço a compreensão." (sic) 

ATENDIDO 

"Bom dia, venho por meio desta solicitar a tabela contendo os nomes dos 
servidores efetivos e ativos, constando as remunerações. Grata." (sic) 

ATENDIDO 

A cidadã solicita receber, por e-mail, a redação final do novo Código de 
Processo Civil, disposto, segundo ela, no DSF, número 207, item 4.2.   

ATENDIDO 

"Boa tarde. Solicito a gentileza de me encaminharem, por e-mail, cópia da 
prova de Consultor Legislativo - Meio Ambiente, aplicada pela FGV no 
concurso público do Senado Federal em 2012. A referida prova não está 
diponível na página da FGV referente ao concurso, e não consegui 
encontrá-la em nenhum outro site da internet. Antecipo agradecimentos. 
Atenciosamente, XXXXX." (sic) 

ATENDIDO 

 "Prezados, sou estudante de mestrando em história do programa de pós 
gradução da UFMG. Desenvolvo pesquisa sobre legislação ambiental 
aplicada à mineração em Minas Gerais entre 1964-1988. Para isso, tenho 
pesquisado arquivos de instituições do legislativo buscando atas de 
reuniões das comissões de mineração, siderurgia ou Meio Ambiente e 
relatórios e atas de CPIs vinculadas a mineradoras no período. Gostaria de 
saber se essa Casa mantém um arquivo desse tipo, e se é possível acessá-
lo. Desde já agradeço pela atenção." (sic) 

ATENDIDO 

"Por gentileza, informo que sou advogado e estou fazendo um trabalho de 
pós-graduação sobre o Novo CPC. Não encontrei no site do senado o 
Texto Consolidado com os Ajustes promovidos pela Comissão Temporária 
do Código de Processo Civil, somente o quadro comparativo, datado de 

ATENDIDO 
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16/12/2014. Sendo assim, solicito por favor o envio para o meul email do 
texto consolidado do Novo CPC, após a votação dos 16 destaques na data 
de 17/12/2014. Obrigado e aguardo, att." (sic) 

"Prezados, solicito discursos de posse de Roberto Cochrane Simonsen e 
quaisquer documentos produzidos por ele ou que o mencionem. Ele foi 
deputado classista na Assembleia Constituinte de 1933, tendo exercido 
esta função nos anos subsequentes. Também foi eleitos senador pelo PSD 
em 1947. Agradeço desde já." (sic) 

PENDENTE 

"Solicito 3 planilhas de dados, em formato xls, relativos aos parlamentares 
(titulares e suplentes) que exerceram mandato de 1999 a 2014, contendo 
as informações que se seguem:  1) Planilha contendo nome parlamentar, 
UF, data(s) de início e de término do(s) respectivo(s) período(s) exercício 
do mandato parlamentar; 2) Planilha contendo nome parlamentar, UF, 
data(s) de início e de término de exercício de cargo de LIDERANÇA, 
natureza do cargo de liderança (ex: líder do governo, líder de bloco, líder 
de partido etc) e eventual partido ao qual estava filiado durante o 
exercício da liderança; 3) Planilha contendo nome parlamentar, UF, 
data(s) de início e de término de mandato como membro nas Comissões 
Permanentes do Senado, bem como campo que explicite a respectiva 
Comissão Permanente e a qualidade desse membro de Comissão (se 
titular ou suplente)." (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito a composição partidária do Senado Brasileiro no ano de 2009." 
(sic) 

ATENDIDO 

"Boa tarde, Sou estudante de doutorado e estou realizando uma pesquisa.  
Seria possivel obter a seguinte obra? 
Clovis Verissimo do Couto e Anteprojeto de codigo civil : direito de familia 
Arquivos do Ministerio da Justica. Brasilia vol. 32, n. 135 (jul. /set. 1975), 
p. 153-192 Grato. XXXXX" (sic) 

ATENDIDO 

"Solicito a relação de todos os tipos de licença solicitados pelos senadores 
e aprovados durante o ano de 2014." (sic) 

ATENDIDO 

"Gostaria de saber se a Medida Provisória nº 2.184-23, de 24 de agosto de 
2001, foi convertida em lei. Caso não tenha sido convertida em lei, a 
matéria nela tratada ainda permanece em vigor." (sic) 

ATENDIDO 

 


