SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Dezembro de 2014

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de dezembro foram recebidos 56 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2014.
NÚMERO DE PEDIDOS POR MÊS – 2014
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COMPARATIVO DO NÚMERO DE PEDIDOS POR MÊS – BIÊNIO 2013‐2014
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 56 pedidos de informações, 24 (43%) foram atendidos em até
um dia, 16 (28,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, e 15 (26,8%)
foram atendidos entre seis e vinte dias. Nenhum pedido ultrapassou o
prazo de vinte dias. Na data de emissão deste relatório (14/01/2015),
havia três pedidos pendentes de resposta, sendo dois relativos ao mês de
setembro. O pedido relativo ao mês de dezembro (1,7%) encontrava‐se
ainda dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2014
Em relação ao ano de 2014, dos 909 pedidos de informações
recebidos até o mês de dezembro, 327 (36%) foram atendidos em até um
dia, 220 (24,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 311 (34,2%)
entre seis e vinte dias, e 48 (5,3%) em mais de 20 dias. Havia três pedidos
pendentes de resposta (0,3% do total anual) na data de emissão deste
relatório (14/01/2015).
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
LEGISLAÇÃO
OUTROS
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
Total Geral

Total
geral
4
4
21
6
1
5
5
1
1
4
4

%
7,1%
7,1%
37,5%
10,7%
1,8%
8,9%
8,9%
1,8%
1,8%
7,1%
7,1%

56

100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve duas negativas de acesso no mês de dezembro (3,6%) –
ambas relativas a pedidos genéricos. 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, 10 (dez) pedidos foram respondidos com referência aos
portais do Senado Federal, representando aproximadamente 18% do total
do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Prezados, bom dia! Veio por meio deste solicitar as seguintes informações:
1) Previsão do próximo concurso público para provimento de cargos de
consultoria.
2) Quantidade de vagas no cargo de Consultor Legislativo ‐ subárea Transporte."
(sic)
"Bom Dia! Meu nome é XXXX, sou pesquisador da FGV‐SP e aluno de doutorado
nessa mesma instituição, em virtude da minha pesquisa eu preciso realizar uma
entrevista com uma servidora do Senado Federal, que trabalha na assessoria
parlamentar, o nome da da servidora é XXXX. Coloco‐me a disposição para
maiores esclarecimentos!" (sic)
"Para fins de elaborar o c?lculo do imposto causa mortis de sucess?o aberta em
1978, preciso saber qual a al?quota m?xima fixada pelo Senado Federal vigente
nessa data. A reda??o da Lei estadual 9591, de 30 de dezembro de 1966, do
Estado de S?o Paulo, e que instituiu o imposto causa mortis ? a seguinte :
Artigo 11 ‐ O imp?sto ser? arrecadado de ac?rdo com a al?quota m?xima que for
fixada em Resolu??o do Senado Federal, nos t?rmos do .? 4.? do artigo 9.?, da
Emenda da Constitucional n. 18, de 1.? de dezembro de 1965. Grato." (sic)

"Bom dia! Trata‐se de solicitação referente aos quóruns das sessões do
Senado Federal. Por oportuno solicito as seguintes informações:
1. REGISTRO DO QUÓRUM DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, DIA A DIA, ENTRE OS ANOS DE 1988
ATÉ A PRESENTE DATA. Sem mais para o momento, Certo do
atendimento." (sic)
Com base na Lei de Acesso à informação, nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, solicito as atas e as listas de presença das audiências públicas
realizadas em 2013 pelo órgão ( incluir os links correspondentes no portal
do órgão)." (sic)
"Sobre o PLC ‐ PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71 de 2003 (Câmara dos
Deputados PL nº 4.376/1993) ‐ que virou a Lei11.101/2005 (Lei de Falêcias
e Recuperação Judicial), gostaria de acesso às Emendas (1 a 121), Atas das
6 Audiências Públicas e apresentações (slides/textos/sugestões das
audiências). O projeto tramitou na Comissão de Assuntos Econômicos de
18/11/2003 a 23/04/2004, e quero acesso às alterações para poder
compará‐las e individualiza‐las conforme cada ato. Obrigado." (sic)
Com base na Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, solicito saber de que maneira o órgão viabilizou a participação
popular em 2013? Quais os mecanismos de participação popular foram
usados pelo órgão( audiências públicas, consultas, etc) no período
(incluindo detalhamento de cada tipo de mecanismos utilizado, data de
realização e local)? Como foram divulgados e com qual antecedência
(incluir os links de divulgação que foram utilizados)?" (sic)
"quero pesquisar documentos da redemocratização do Brasil as
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

NEGATIVA
DE ACESSO
PEDIDO
GENÉRICO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

NEGATIVA

orientações dadas aos constituintes!" (sic)
"Bom dia, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção. Meu nome
é XXXX e eu sou estudantes de Relações Internacionais da UNESP Marília
(São Paulo). No momento estou realizando uma pesquisa acadêmica
sobre a Antártica e sua história. Para continuar a pesquisa, gostaria de
saber se é possível eu ter acesso ao discurso do senador Eurípides
Cardoso de Menezes do dia 28 de novembro de 1970. Tem como eu ter
acesso a tal documento? Se sim, como? Muito obrigada pela ajuda,
XXXX" (sic)
"GOSTARIA DE SABER OS CURSOS QUE SERÃO OFERECIDOS PELO SENADO
FEDERAL EM 2015 OU ONDE POSSO ACESSAR TAL INFORMAÇÃO. GRATA!"
(sic)
"Parecer 694/2014 ADVOSF‐solicito envio do mesmo por arquivo pdf."(sic)
"Não sei exatamente para quem direciono este email. Gostaria de uma
ajuda ou orientação dos orgãos públicos para aprovação de uma lei de
projeto de número 175 de 2013. Este projeto trata‐se de ampliar o prazo
de licença maternidade e aumento do valor de salário maternidade, em
caso de nascimento múltiplo. Este projeto foi aprovado e já está em
vigência nos estados de SC e MG. Peço ajuda e orientação como proceder
nesta questão. Sou professora do setor público e já enfrento dificuldades
financeiras. Conta com a compreensão e sensibilidade do poder público.
Obrigada, XXXX." (sic)
"para incrementar a minha tese de mestrado, solicito o estudo do atual
deputado federal Luiz Carlos Hauly (PR) , a época como deputado
afastado e secretário de fazenda do Estado do PARANÁ fez um estudo
comparativo de quanto os Estados perdem com as desonerações
constituicionais , um estudo belíssimo que ele mesmo apresentou,
inclusive foi publicado no site do senado federal ‐ visto que o principal
assunto era o ICMS ‐ estou precisando deste estudo para incrementar a
minha tese de mestrado, teria como vcs me enviarem ‐ por email , sei que
foi publicado no site do senado federal ‐ grato ‐ meu email : XXXX@
gmail.com obrigado" (sic)
"só gostaria de ficar conectado pois eu sempre recebia o jornal aló senado
mais nao recebi mais ,quero estar informado e participar tambem em que
eu possa participar seja respondendo perguntas etc" (sic)
"Gostaria de ter acesso aos seguintes Atos: 10/2010 da Comissão Diretora
do Senado 448/2008 da Diretoria Geral do Senado Federal" (sic)
"Prezados, Estou fazendo uma pesquisa para minha monografia sobre
flexibilização de direitos trabalhistas, em especial, flexibilização/ausência
de controle de jornada e teletrabalho. Gostaria de saber de projetos sobre
os referidos temas que surgiram ou passaram pelo Senado, tenham sido
eles arquivados ou não, bem como, informações solicitadas a outros
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órgãos ou instituições sobre o impacto que as flexibilizações podem
causar ao trabalhador. Muito obrigada." (sic)
"Quais são todos os benefícios concedidos a cada senador? Quanto custa
cada benefício? Qual o salário de um senador?" (sic)
"Gostaria de saber quais os senadores presentes no dia 03/12/2014 no
Congresso Nacional." (sic)
Meu nome é XXXX, sou aluno de mestrado em Administração Pública na
Universidade Federal de Lavras ‐ MG. Estou fazendo uma pesquisa
acadêmica sobre o setor público e gostaria de pedir um e‐mail
institucional para envio de requisição de endereços eletrônicos das
autoridades administrativas do Senado. Desde já agradeço pela atenção;
XXXX." (sic)
O cidadão solicita a votação nominal do PLN 36/2014
"Prezados, gostaria de obter (ou indicação do local disponível) arquivo de
mídia e de notas taquigráficas da última reunião do Comitê de Avaliação
das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves ‐ COI, vinculado à Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional, em que se discutiu o último Relatório FISCOBRAS do TCU.
Grato." (sic)
"Boa tarde! Em complementação ao pedido informação nº
0058671/14/WW, feito junto a essa Casa Parlamentar, que tem como fim
a realização da pesquisa monográfica para a finalização do curso de
Direito, da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, tendo
como objeto de pesquisaos discursos parlamentares em face do instituto
da Prisão provisória, utilizando como suporte empírico os discursos dos
debates dos parlamentares dessa Casa e da Câmara dos Deputados,
solicito a V.S.ª a possibilidade de me conceder, em meio digital e/ou
físico, o acesso aos discursos escritos dos debates parlamentares a
despeito do Projeto de Lei nº 4.208/2001, convertido na lei nº 12.403, de
04‐05‐2011, que insere o Título IX do Código de Processo Penal ‐ Da
Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória.. Ressalto que já
consegui os discursos dos debates da Câmara dos Deputados; a ideia é
confrontar com os argumentos proferidos nos debates produzidos por
esse Senado Federal. Aproveito o ensejo para enviar meus protestos de
elevada estima e consideração. Respeitosamente, XXXX"(sic)
"Solicito informar qual o n° adotado nessa Alta Casa do Congresso
Nacional, oriundo da Camara dos Deputados e que, lá, adotou o
n°2725/2001. Este PL teve o fim, originalmente, de vedar a associações de
moradores, cobrança de qualquer tipo de taxa, em vilas ou vias publicas
fechadas.Dito projeto chegou, recentemente, a esse Senado Federal." (sic)
"Gostaria de saber como se dá o pagamento pelo Senado Federal de
auxílio para cobertura de plano de saúde aos servidores e aos senadores.
Quanto o Senado Federal paga de auxílio para que seus servidores e
senadores possam ter acesso à saúde suplementar." (sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

A cidadã solicita receber um e‐mail com o texto da PEC 54/2013, que
estabelece critérios para o cálculo e a correção dos proventos da
aposentadoria especial dos servidores públicos que ingressaram no
serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional
41/2003.
Dúvida a respeito da Resolução nº 22 de 19 de maio de 1989 do Senado
Federal. Ao acessá‐la através do endereco
http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Resolucoes/1989.pdf
não é possível ter a certeza sobre a eventual existência de alterações
posteriores. Gostaria de saber como proceder para obter a versão
consolidada (= versão em que constem todas as alterações
eventualmente ocorridas.) Caso não seja o destinatário apropriado, peço
que encaminhem. Muito obrigado." (sic)
"Prezados, boa tarde. Há alguns dias,fiz uma solicitação neste portal, cujo
protocolo é 0059518/14 PA, o qual foi respondido no dia 5 de dezembro.
Na resposta fornecida, vocês informaram o seguinte:
Vale ressaltar que, antes de haver autorização de qualquer outro
pagamento em 2012, sobreveio o acordo do Sindilegis e a União,
impedindo a realização de novos pagamentos administrativos e alterando
a metodologia de cálculo dos juros e correção monetária. A partir de
então, ficou a cargo da AGU a revisão dos montantes devidos e eventual
saldo a pagar no bojo do processo judicial. Não dispomos, portanto, de
informações sobre o que resta a pagar.
Considerando o parágrafo acima destacado, gostaria de saber:
Qual foi os termos do acordo do Sindilegis e da União que impediram a
continuidade dos pagamentos administrativos?
Poderiam enviar a cópia deste documento?
Quando os senhores informam que foi alterada a metodologia de cálculo
de juros e correção monetária, qual foi a nova base adotada?
Em que diferia com a base de cálculo do Senado?" (sic)
"Solicito a prova com gabarito do último concurso para consultor do
Senado, subárea Meio Ambiente. Na oportunidade informo que fiz essa
mesma solicitação em 08/10/2014 ao seguinte e‐mail: senado11@fvg.br,
porém não obtive qualquer resposta.” (sic)
"Gostaria de saber a frequencia do senador Aécio Neves nas atividades
parlamentares desde a última eleição." (sic)
"Solicitei à Corpi ‐ CD, cópia do Parecer Preliminar do PLOA 2000 (PLN
20/1999) e fui informado que o citado documento não constava dos
acervos digitais ou físicos da CD e que deveria enviar o pedido ao Arquivo
do Senado, órgão responsável pela guarda dos documentos do Congresso
Nacional. Sendo assim, gostaria de solicitar a gentileza de me fornecer
uma cópia de tal documento, se possível em meio eletrônico. Aguardo
retorno e agradeço antecipadamente. XXXX." (sic)
"Prezados Senhores, Gostaria de saber se os cargos de Analista Legislativo
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

/ Especialidade Administração, que foram ocupados pelos servidores
efetivos GEORGE MICHEL SOBRINHO e MAURICIO SILVA continuam vagos,
já que suas aposentadorias foram publicadas no DOU em 20 / dezembro /
2012. Muito obrigado pela atenção." (sic)
O cidadão solicita o nome senador reservou o Auditório Petrônio Portela
para evento de homenagem a Juscelino Kubitschek, chamado Tributo a JK,
realizado no dia 1/10/2013.
"Bom dia, estou realizando pesquisa sobre Antônio Gonçalves Gomide,
senador 1826 e 1835. Consta que teria escrito Memória. Rio De Janeiro,
1814 e Máximas Moraes do Senador Antonio Gonçalves Gomide
(Publicação Póstuma: 1876), que não localizei na base de dados da
Biblioteca do Senado. Gostaria de saber se essas obras existem no
Arquivo, e se haveria outros documentos relacionados a este senador,
além daqueles que é possível identificar nos Anais do Senado. Grata pela
atenção. XXXX." (sic)
"Gostaria de obter as Exposicoes de Motivos das Leis LEI Nº 9.808, DE 20
DE JULHO DE 1999., que foi resultante da conversão da MPv nº 1.740‐32,
de 1999 e do DECRETO No 101, DE 17 DE ABRIL DE 1991. Grato," (sic)
“Gostaria de saber se aos funcionários concursados do senado,Técnicos
Legislativos e policiais legislativos é pago auxílio alimentação e auxilio
transporte,quais os valores e se é pago em dinheiro? E se os funcionários
tem direito a plano de saúde e plano odontológico ?” (sic)
"Busco todos os pronunciamentos que o produtor Luiz Carlos Barreto, o
Barretão, fez no Congresso Nacional. Vocês poderiam me indicar onde
posso encontrar este material? muito obrugada!" (sic)
"Sou estudante de serviço social e a título de informação sobre mercado
de trabalho, gostaria de saber quantos servidores da área de serviço social
são lotados no Senado Federal. Atenciosamente." (sic)
A cidadã solicita os nomes de todos os senadores que apresentaram o
Recurso nº 11/2014 ao PLC 13/2013, que caracteriza como essenciais e
exclusivas de Estado as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros‐Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público
federal, estadual e municipal.
O cidadão solicita a tramitação completa do PLS 166/2010, que dispõe
sobre a reforma do Código de Processo Civil
"Solicito informações sobre o investimento de R$ 696 mil reais em
celulares para parlamentares, sendo: 90 Iphones 6,90 Sansung Galaxy S5,
90 Motorola Moto X e 90 Blackberries Z10 (ou similares), justificando a
necessidade e pertinência, tendo em vista o caráter corporativo da
aquisição / finalidade, a depreciação e desvalorização dos aparelhos a
curto prazo, face ao cavalgar da tecnologia, a fonte da verba e de sua
arrecadação. O fato foi noticiado no site ig em 17 de dezembro de 2014."
(sic)
"Considerando que todos cargos elegíveis são ocupados por
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

VOLUNTÁRIOS do povo que se propõe, por meio de voto, a ocupá‐los,
solicito justificativa detalhada sobre a instituição de salários superiores a
R$ 30 mil reais, somados a outros benefícios, tendo em vista a aprovação
de aumento de salários pela Câmara, divulgado em 17 de dezembro de
2014, e a iminente aprovação neste Senado. O pedido é necessário para
um trabalho de análise de mal uso do dinheiro público, face a elevação do
salário mínimo nacional para R$ 790,00, informado na mesma data, aos
economicamente ativos. Ainda nesse sentido e desconsiderando o texto
constitucional (legislado em causa própria) , peço justificativa quanto a
aposentadoria integral aos Deputados e Senadores em tão curto período
de tempo, do ponto de vista do princípio da administração pública da
moralidade." (sic)
"Solicito a consulta à distância do projeto elaborado na Assembleia
Constituinte de 1823." (sic)
"Prezados, soube da aprovação do novo código de processo civil e
gostaria de obter uma cópia da versão final existente. Caso não seja
possível enviá‐la diretamente, ao menos me informem onde posso
consulta‐la. Agradeço desde já." (sic)
O cidadão solicita a cópia do ATO DA MESA N 2/2014. Solicita que seja
enviada no seguinte email: XXXXX@ecad.org.br
"Com base na Lei da Transparência, solicito informar a estrutura
administrativa da Consultoria Legislativa do Senado Federal,
especificamente: se a consultoria é dividida por áreas de conhecimento e
quais são elas, o número de consultores de cada área e, caso existente, os
cargos vagos e previsão de aposentadoria." (sic)
Sr. Secretario gostaria de saber se tramitou neste Senado alguma ementa
referente a Polícia Ferroviária Federal em 06/12/2014 ou em outra data e
da possibilidade de me informar pelo meu e‐mail,antecipadamente
agradeço a atenção." (sic)
"Prezados, estou fazendo uma pesquisa sobre as circunstâncias do
processo legislativo relacionado à EC 23/1983, vulgarmente chamada de
Emenda Passos Porto. Poderiam me dizer se vocês têm registro dos
debates, pareceres e outros dados do respectivo processo legislativo?
Obrigado." (sic)
O cidadão solicita receber os destaques referentes ao SCD 166/2010, que
trata sobre a Reforma do Código de Processo Civil.
"gostaria de saber o nome dos senadores que votaram a favor do
aumento dos seus prórpios vencimentos." (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

"Como fa incondicional do Senador Lindbergh Farias, gostaria de conhecer mais
dados sobre uma ementa parlamentar por ele aprovada para a construcao de
um edifício na Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ para abrigar a
Agencia de Inovacao/AGIR da PROPPi (Pró‐Reitoria de Pesquisa, Pós‐Graduacao e
Inovacao)." (sic)

ATENDIDO

"solicitar informações de quanto é o custo mensal do gabinete do aecio

ATENDIDO
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neves, incluso seu salario de senador e mais as comissoes e de como ele
conseguiu consecoes publicas de radios em minas gerais." (sic)
"Gostaria de receber copia eletrônica dos cadernos de provas do concurso ATENDIDO
de 2012 (todos os cargos) para que possa estudar, uma vez que a fgv nao
disponibilizou os mesmos. Att XXXX." (sic)
ATENDIDO
"Boa dia. Gostaria de saber qual a possibilidade de o Senado aproveitar
algum aprovado, em número excedente, no concurso de consultor da
Câmara dos Deputados para o seu quadro da consultoria legislativa.
Minha pergunta se dá pelo fato de tal medida já ter ocorrido em tempos
passados. Att. XXXX." (sic)
O cidadão reitera a solicitação feita em 26/11 referente à cópia do Decreto
5.296/2004, que dispõe sobre prioridade e acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida. Informa que é deficiente visual, por
isso requisita que o tamanho da fonte do texto seja maior do que o normal.
Solicita, ainda, que o envio seja feito por correspondência.

ATENDIDO

"Solicito a lista de todos os Projetos de Lei do Senado e de Projetos de Lei
da Câmara, (aprovados, rejeitados, prejudicados, arquivados, retirados ou
ainda em tramitação), que tiveram tramitação conjunta no Senado
(artigos 258 a 260 do RISF), considerando as legislaturas de 1999 até
2014.” (sic)
"Srs, Gostaria de saber se os cargos ocupados pelos servidores Analista
Legislativo/Administração listados abaixo ainda encontram‐se vagos, já
que os mesmos se aposentaram em agosto/2012.
NILSON CARNEIRO QUIRINO
MARIA DA PENHA CORDEIRO PEREIRA
Muito obrigado pela atenção." (sic)

PENDENTE
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ATENDIDO

