SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Fevereiro de 2015

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de fevereiro foram recebidos 50 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2015.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45

50

2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 50 pedidos de informações, 23 (46%) foram atendidos em até
um dia, 8 (16%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 18 (36%) foram
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atendidos entre seis e vinte dias e 1 pedido (2%) ultrapassou o prazo de
vinte dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM FEVEREIRO 2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
Total Geral
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativas de acesso no mês de fevereiro.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 14 (catorze) pedidos foram respondidos com referência
aos portais do Senado Federal, representando 28% do total do mês.
Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
Solicito informar a quantidade de cargos vagos atualmente na categoria
CONSULTOR LEGISLATIVO ‐ ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO, discriminado por
sub‐área, pois esta informação não está disponível no portal.
"Boa tarde, Gostaria de saber maiores informações a respeito da proposta de
criação de índice nacional de transparência dos legislativos, conforme noticiado
(http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/12/11/renan‐recebe‐
proposta‐para‐criar‐indice‐nacional‐de‐transparencia‐dos‐legislativos). Sou
auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE‐RS) e um dos
coordenadores de um trabalho desenvolvido recentemente em nossa instituição
denominado Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet. (link da Notícia:
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/administracao/gerenciador
_de_conteudo/noticias/TCE‐
RS%20entrega%20Pr%EAmio%20Boas%20Pr%E1ticas%20de%20Transpar%EAnci
a%20na%20Internet e link do estudo:
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/estudos/avalia
cao_portais_rs) A intenção é conhecer a referida proposta ou conseguir os
contatos dos envolvidos com as quais posso interagir para uma troca de
experiências sobre a metodologia de avaliação de portais quanto à
transparência.
Atenciosamente,
XXX
Auditor Público Externo
Gabinete da Presidência
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE‐RS)
Tel: XXX" (sic)
O cidadão solicita informação referente à legislação que concede pensão vitalícia
aos descendentes, até a terceira geração, de combatentes que formaram o
grupo Voluntários da Pátria, na guerra do Paraguai. Deseja ter conhecimento de
qual norma jurídica regula essa concessão.
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"Em janeiro/15 li uma matéria no site do senado que a partir de 2015 será
implementado um índice para avaliar a transparência da casa, e que a
metodologia será disponibilizada para ser utilizada em outras casas legislativas.
Sou colaboradora de uma ONG em São Paulo e estamos com esse projeto de
avaliar a transparência das casas legislativas daqui. Vocês tem uma previsão de
quando esse trabalho será disponibilizado para a sociedade? Obrigada." (sic)
O cidadão solicita a lista nominal da votação do PLS 298/2011, que estabelece
normas gerais sobre direitos e garantias do contribuinte, na Comissão de
Constituição e Justiça, por e‐mail.
"Solicito: a) O número total de funcionários do senado federal e as respectivas
totalizações para efetivos, comissionados e terceirizados; b) O número de
funcionários por órgão da Casa Legislativa; c) O número de funcionários que
atuam na área legislativa e o número de funcionários que atuam na área
administrativa; d) O número de funcionários que trabalham respectivamente em
jornada corrida (7h), em jornada intercalada (9h) e em outros regimes (escalas)."
(sic)
"Solicito, para meu Doutorado, a pesquisa no Arquivo do Senado Federal da série
de relatórios impressos do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da
Agricultura à Assembléa Geral (1861‐1889) e do Ministro de Estado dos Negócios
da Industria, Viação e Obras Públicas (necessito de 1890 a 1900). Pesquisei na
RVBI, e encontrei poucos resultados. Acredito, por isso, que esta numerosa série
se encontre no arquivo." (sic)
"Gostaria de solicitar as notas taquigráficas das seguintes audiências públicas da
Comissão de Educação e Cultura (CE): (1) 13/09/2007 ‐ A Comissão, reunida no
dia de hoje, realiza a 1ª Audiencia Pública conjunta com a Subcomissão
Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social, atendendo a
Requerimento nº 030 ‐ CE de 2007 e 10 ‐ SCTMC de 2007, anexado às fls. 33 e
34, de autoria dos Senadores Inácio Arruda, Ideli Salvatti e Raimundo Colombo;
(2) 07/11/2007 A Comissão, reunida no dia de hoje, realiza a 2ª Audiencia
Pública conjunta com a Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e
Comunicação Social, atendendo a Requerimento nº 030/07 ‐ CE e 10/07 ‐
SCTMC. Sou pesquisador e estou estudando o tema" (sic)
"Prezados senhores, com base na lei de acesso à informação solicito as seguintes
informações 1)Quadro de cargos efetivos em 04/07/2012 em PDF (Igual
disponibilizado no site porem em data anterior 2)Quadro de cargos efetivos em
04/07/2014 em PDF (igual disponibilizado no site porém em data anterior)
3)Quadro de aposentadorias de servidores efetivos e outras ocorrências que
geraram vacância dos cargos ocupados(Morte ou posse em outro cargo
inacumulável ou outras) de 04/07/2012 a 04/07/2014 em PDF Respeitosamente,
XXX" (sic)
"Quem é a Senadora da República que faz uso do carro Renault Fluence 0087?"
(sic)
"Gostaria de solicitar informações sobre o andamento do processo de ratificação
do Protocolo de Nagoia no Senado Federal, bem como documentos e arquivos
que permitam analisar o desenrolar das discussões sobre a matéria. Grata." (sic)
"Somos da Câmara Municipal de Salvador, gabinete da Vereadora Vânia Galvão e
gostaríamos de solicitar uma relação com os contatos dos senadores e
senadoras." (sic)
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"Prezados Senhores (as), Boa tarde! Solicito a gentileza de informarem o
quantitativo de cargos vagos existentes na data de hoje na especialidade de
técnico legislativo área administração bem como o quantitativo de servidores
que podem se aposentar nos próximos 3 anos que exercem o mesmo cargo.
Solicito ainda, a gentileza de informarem se há previsão de lançamento de
concurso público nos próximos dois anos para o preenchimento dos respectivos
cargos. Solicito também informações se há comissão formada para o respectivo
fim e caso já haja alguma definição se há previsão para o lançamento de edital
bem como a possível banca examinadora. Desde já agradeço pelas informações."
(sic)
"Gentileza fornecer a listagem constando a presença dos senadores em plenário,
ou algo que o valha, no período de 01/01/2014 a 04/02/2015. Favor informar,
também, se estes dados estão facilmente acessíveis no site do Senado Federal.
Grato." (sic)
"O servidor protocolou no Senado Federal os requerimentos 4247 e 4335/2014,
o primeiro distribuído na data de 10.04.2014, e o segundo, em 14.04.2014,
estando ambos, atualmente, anexados. Os mencionados requerimentos foram
formulados e distribuídos porque, muito embora o requerente ostente a
qualidade de policial e de ex‐servidor público do estado de MG, teve seu
enquadramento previdenciário fixado conforme os ditames da Lei 12.618/2012,
estando, portanto, sujeito ao limite do teto do RGPS. Contudo, ao assim agir, o
SF incorreu em flagrante violação ao direito do servidor de aposentar‐se com
proventos integrais, com base na LC 51/85. Contudo, passados quase 10 (dez)
meses após os citados protocolos, o SF permanece silente em relação aos pleitos
do requerente. Contrariando, assim, os ditames dos arts. 48 e 49 da Lei
9.784/99, no que tange ao prazo para resposta (trinta dias). Frise‐se que dos
processos, que ora se encontram distribuídos à Direção Geral do SF, já consta o
Parecer Nº 595/2014‐ADVOSF, o qual é favorável ao pleito. Desse modo, não há
razão para que o SF não emita decisão no caso. Quanto ao mérito dos
requerimentos, cumpre informar que o próprio SF, através de consulta ao TCU
(acórdão 2943/2010), recebeu a determinação de que a categoria dos Policiais
Legislativos deve ter sua aposentadoria lastreada na integralidade, com base na
LC 51/85, não sofrendo, portanto, a incidência da EC 41/2003. Além disso, é
importante mencionar que esse entendimento já foi confirmado pelo TCU
(acórdão nº 2835/2010). Por essas razões, o servidor requer: a) Que o SF
exponha as razões pelas quais descumpriu o prazo para resposta dos
requerimentos iniciais? b) Que o SF, em conformidade com a LC 51/85 e com o
acórdão 2943/2010 do TCU, proceda ao correto enquadramento jurídico‐
previdenciário do servidor, garantindo‐lhe, por conseguinte, o direito de
futuramente aposentar‐se com proventos integrais. Nestes termos, pede e
espera deferimento." (sic)
"Prezado Sr É possível obter uma cópia em PDF do Diário do Congresso Nacional
da data de 04 de fevereiro de 1953, suplemento n.26? Ats" (sic)
"Solicito a esse órgão, seja enviado a este servidor público federal, cópia da
resolução do Senado que reservou a cota de 20% das vagas destinadas a
concurso público para os candidatos negros e pardos nessa Casa de Leis.
Atenciosamente," (sic)
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"Gostaria de saber sobre o acervo histórico relativo aos projetos tramitados no
Senado no período da Primeira República (1889‐1930). Acervo existente e
formas de acesso." (sic)
"Solicito transcrição ou áudio da audiência publica realizada em 20/05/2009 pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, com os seguintes convidados: Solange
Mescouto Cabral Furtado ‐ Assessora de Coordenação de Identificação e Registro
Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego ‐ MTE, Maria dos Anjos M.
Hellmeister Diretora Executiva da Área de Profissionais de Beleza da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
CONTRATUH, Antonio Lisboa Cardoso ‐ Assessor Sindical da Confederação
Nacional do Comércio – CNC." (sic)
"Solicito copia da manifestação do Movimento dos Esteticistas Unidos do Brasil
anexado em 25/05/2010 pela SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ao Projeto de Lei Nº 112 de 2007, sobre a presente matéria às folhas 45 e 46."
(sic)
O cidadão solicita o resultado da votação nominal, dos dois turnos, do PDS
90/2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de
março de 2007. Solicita, também, a lista de senadores em exercício na época da
votação do projeto, via e‐mail.
"Gostaria de saber quais senadores desta legislatura já foram prefeitos?" (sic)
"Prezados Senhores, Na seção transparência do sítio eletrônico do Senado
Federal, é possível obter a informação de que há 27 cargos vagos de Consultor
Legislativo, na especialidade assessoramento legislativo. Tenho interesse em
saber quantos cargos vagos há em cada uma das subáreas temáticas do
mencionado cargo (por exemplo: subárea de Direito Tributário e Financeiro;
subárea de Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo
Legislativo). Agradeço pela atenção." (sic)
“Prezados, Estou tentando solicitar informação via link disponível no site (Lei de
Acesso à Informação). No entanto, o site sempre está indisponível, independente
do Browser utilizado. Assim, gostaria de obter as seguintes informações acerca
das seleções públicas do Senado Federal (concurso público): 1) quais certames
ocorreram desde 2000, com informações de cargos e banca examinadora; 2)
relação dos cadernos das provas objetivas, discursivas e gabaritos finais.” (sic)
“Boa Tarde. Gostaria de saber sobre os gastos médicos hospitalares, os gastos
médicos dentários de toda a natureza do Senado. Os Senadores e Funcionários.
Motivo pela qual cada Deputado e Senadores possuem salários e podem pagar
seus planos de saúde e os funcionários possui planos de saúde e bons salários e
porque anunciaram um gasto enorme com saúde no Congresso e Senado? O
povo tem que dar conta em receber salario baixos e pagar seus planos de saude
ou cair no INSS.” (sic)
"Estou tentando escutar pronunciamento do Senador Caiado no dia de ontem,
porém não está disponibilizado na página da TV Senado. A atualização é tão
lenta assim? Ou V.Sas fazem uma escolha?" (sic)
"Solicito informação sobre a quantidade de servidores pertencentes ao quadro
efetivo de Técnico Legislativo ‐ Policial Legislativo Federal que atualmente se
encontram aptos à aposentadoria voluntária." (sic)
"Gostaria de obter as seguintes informações do Contrato 0042‐2014. Multas
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aplicada devido ausência parcial ou completa de funcionários durante o plantão,
Sendo descriminado Posto e Turno. Também faltas legais ou não dos
funcionários que foram ou não glosadas do pagamento mensal, Sendo
descriminado Função, Posto e Turno. As informações devem ser a partir de 1º de
Agosto de 2014 até o presente momento." (sic)
"Gostaria de obter as seguintes informações do Contrato 0113‐2012. Multas
aplicada devido ausência parcial ou completa de funcionários durante o plantão,
Sendo descriminado Posto e Turno. Também faltas legais ou não dos
funcionários que foram ou não glosadas do pagamento mensal, Sendo
descriminado Função, Posto e Turno. As informações devem ser a partir de 1º de
Agosto de 2014 até o presente momento." (sic)
"Olá, Sou programador do site ANPR, eu preciso do nome de todos os senadores
atuais e também dos deputados federais e distritais." (sic)
"Prezados e Prezadas Em virtude de uma pesquisa acadêmica, solicito a cópia da
justificativa das propostas de emendas constitucionais números 51 e 51, bem
como, da emenda número 3 às referidas propostas. Todas do ano de 1980. Se
possível, ainda o parecer da CCJ sobre referidas proposições. Agradeço
antecipadamente." (sic)
"Solicito o embasamento legal que autoriza o pagamento do 13º Subsídio (ou
13º salário ou gratificação natalina) aos Exmos. Senhores. Senadores da
República, citando os dispositivos legais pertinentes." (sic)
"Preciso da Exposição de Motivos do Estatuto da Terra para meu TCC, procurei
no google mas tudo que achei foi a localização dele no arquivo do senado,
precisava ter acesso ao texto integral. O que achei diz isto: Mensagem Número
33. Série: Projeto de Lei Congresso Nacional (PLN). Número 26 (1° parte). Caixa
05. 1964. Agradeço desde já se me ajudarem e me mandarem esse arquivo,
preciso muito dele pro meu TCC." (sic)
"Gostaria de saber se já virou LEI o Projeto de Lei Nº 74 de 2010 (apelido)
PROJETO DA LEI GERAL DOS CONCURSOS" (sic)
"Prezados, Bom dia! Vi na TV Senado uma reportagem sobre o Arquivo. Fiquei
muitíssimo interessada em conhecer o setor e como são tratados os
documentos, principalmente acervo Histórico. É possível fazer essa visita?
Aguardo retorno. XXX" (sic)
"Prezados Senhores, Gostaria de saber em qual ano foi previsto no regimento
interno a realização de audiências públicas. Conforme informações levantadas,
me parece que foi no regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte,
em 1987, está correto? Grata" (sic)
"Entro em contato pois estou buscando informações acerca de dois assuntos
para minha pesquisa de doutorado. Em primeiro lugar, gostaria de saber se há
documentos referentes ou de autoria do Barão de Antonina (João da Silva
Machado) que foi senador pela província do Paraná entre 1853 e 1875.Em
segunda lugar, gostaria de saber se há documentos referentes aos debates
parlamentares em torno a discussão e votação do decreto n. 426 de 1845.
Obrigado" (sic)
"Gostaria de informaçao sobre o reajuste de pensao de ex parlamentar. Os
descontos e o valor do reajuste ." (sic)
"Solicito um relatório de todas as proposições que tramitam nesta Casa e que
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tratam do seguinte assunto: aviação civil." (sic)
"Gostaria de saber se existe no acervo o Relatório dos Estudos Técnicos para
construção da ferrovia Maceió à vila da Imperatriz, na província de Alagoas,
datado de 1880." (sic)
"Solicito saber quantos projetos de lei estão tramitando no Senado que tratam
da regulamentação de profissões, os senadores autores e/ou relatores e quais as
profissões são objeto destes projetos." (sic)
"Boa tarde, gostaria se possível de obter a última versão aprovada no Senado do
PLS nº 166/2010 (Novo Código Civil)." (sic)
"Sou servidora do Ministério Público Federal em Porto Alegre/RS e recebi uma
demanda de pesquisa legislativa, por parte de um dos nossos Procuradores da
República. Em pesquisa às bases de dados do Congresso Nacional, não consegui
localizar os documentos requeridos pelo Procurador. Solicito, se possível, auxílio
na localização dos dois itens por ele requeridos. Segue descrição da pesquisa
enviada pelo Procurador, para verificação se há algum documento que possa nos
encaminhar: Solicito disponibilização das exposições de motivos da Lei
Complementar ‐ LC 140 (sobre licenciamento ambiental) e do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012). Att. XXX – Bibliotecária – PRRS XXX" (sic)
"Boa tarde. Gostaria de informações a respeito das alterações sofridas pelo
projeto de lei do Novo Código de Processo Civil, no que tange ao art. 472, do
PL166, que mais tarde, já modificado, seria movido para o art.486, do PL8048. É
possível ter acesso aos documentos, tanto da Câmara quanto do Senado, que
justifiquem as alterações sofridas pelo texto que regula a aplicação dos
princípios quando estes são colidentes? Grata, XXX. P.S. Projeto de Lei do Senado
nº 166, de 2010 (Texto Inicial) Parágrafo único. Fundamentando‐se a sentença
em regras que contiverem conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais
ou princípios jurídicos, o juiz deve expor, analiticamente, o sentido em que as
normas foram compreendidas, demonstrando as razões pelas quais, ponderando
os valores em questão e à luz das peculiaridades do caso concreto, não aplicou
princípios colidentes (Art. 472). Texto Consolidado com os ajustes promovidos
pela Comissão Temporária do Código de Processo Civil § 2º No caso de colisão
entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação
efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada
e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão (Art. 486)." (sic)
"gostaria de saber como está o andamento do anteprojeto de lei do Oficial da
execução penal, que foi entregue ao ministro da justiça no fim de fevereiro de
2014 para ser apreciado pelo congresso nacional.Pois sou Servidor do Sistema
Penitenciário há 12 anos e estou muito interessado na tramitação do projeto."
(sic)
O cidadão afirma que enviou um questionamento a respeito do artigo 49, inciso
IX, da Constituição Federal, registrado no atendimento 1285717 (protocolo
0001427/15WW) e recebeu uma resposta não satisfatória, informando‐ o que, o
que deve ser cumprido no artigo citado, não foi devido a sua complexidade, mas,
para ele, o problema não está na complexidade de execução e sim no
descumprimento do artigo, que configura crime de prevaricação. Segundo o
cidadão, o artigo não está sendo cumprido há 12 anos e, sendo assim, solicita
esclarecimentos ao Congresso Nacional com base na Lei de Acesso à Informação
(12.527/11), para identificar os responsáveis pelo descumprimento desta.
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Solicita, ainda, que as informações sobre as contas públicas sejam fornecidas ano
a ano, com o nome dos responsáveis por estas e com a indicação dos locais onde
se encontram essas informações, além disso, solicita, também, cópia de todos os
documentos relativos a esse assunto.
"Por gentileza, gostaria de ter acesso à cópia da prova de consultor legislativo
área de saúde 2012, que não foi publicizada nos arquivos públicos." (sic)
"Boa tarde. Meu nome é XXX e sou mestranda do Programa de Pós‐Graduação
em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou
auxiliando uma colega que pesquisa carreira política de senadores e estamos
tentando elaborar um banco de dados com as matérias e suas ementas,
controladas por ano e por autor. Como pudemos observar pelo portal de Dados
Abertos, as informações de Ementas Orçamentárias já se encontram
categorizadas em uma planilha de Excel e gostaríamos de saber se existe
possibilidade de outras proposições também estarem disponibilizadas desta
forma. Agradeço desde já pela colaboração. Cordialmente," (sic)
"Boa Tarde Arquivo do Senado Procuro como fonte de informações para uma
monografia de encerramento de um curso de especialização no IPPUR/UFRJ
sobre a construção e aprovação da lei no. 10.257, de 10/07/2001, lei no. 10.257,
de 10/07/2001. Principalmente sobre a delimitação da obrigatoriedade de
planos diretores acima de 20 mil habitantes e tudo o que foi discutido acerca
deste tema até chegar ao texto final de aprovação. Desde logo, agradeço XXX"
(sic)
"Gostaria de saber se existe previsão de concurso para o senado este ano." (sic)
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