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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Junho foram recebidos 165 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2015.
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 165 pedidos de informações, 55 (33,3%) foram atendidos em
até um dia, 43 (26,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 61 (37%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 6 (3,6%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 558 pedidos de informações
recebidos até o mês de JUNHO, 191 (34,2%) foram atendidos em até um
dia, 127 (22,8%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 222 (39,8%)
entre seis e vinte dias, e 17 (3%) em mais de 20 dias. Na data de emissão
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deste relatório (20/7/2015), havia 1 (0,2%) pedido em tramitação fora do
prazo legal (encontra‐se no órgão jurídico da Casa).
PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A JUNHO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
OUTROS
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
Total Geral

Total
geral
9
28
75
1
5
6
2
5
3
24
5
1
1
165

%
5,6%
17,0%
45,5%
0,6%
3,0%
3,6%
1,2%
3,0%
1,8%
14,5%
3,0%
0,6%
0,6%
100,0%

3

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 1 (uma) negativa de acesso no mês de JUNHO (0,6%) por
solicitar informações de caráter pessoal. Esse pedido não gerou recurso.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 50 (cinquenta) pedidos foram respondidos com referência
aos portais do Senado Federal, representando 30,3% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Gostaria do histórico da tramitação completa das seguintes proposições
legislativas no Senado:1) Proposta de Emenda Constitucional 33, de 1995, que
resultou naEmenda Constitucional 20, de 1998 (a parte referente à redação dada
aoartigo 202 da CF – previdência privada);2) Projeto de Lei Complementar 8
(de 1999?), do Poder Executivo, que culminou na Lei Complementar 108/01 ;3)
Projeto de Lei Complementar 10 (de 1999?), do Poder Executivo, que culminou
na Lei Complementar 109/01; Favor levantar: texto original, exposição de
motivos, emendas, substitutivos, pareceres do Relator, etc." (sic)
"Olá. Gostaria de obter a seguinte informação: Nos últimos 04 anos, qual foi o
valor destinado à cidade de ARAÇUAI‐MG através de emendas parlamentares e
qual valor destinado por deputado/senador." (sic)
"Bom dia ! Acompanho às atividades do Senado Federal, e gostaria de saber com
se dá a transcrissão dos disrcursos dos Senadores, sei que há o serviço de
taquigrafia que utiliza linguagem própria, mas gostaria de saber com as
gravações, se há alguma programa especial de trasncrever o áudio direto em
texto ? Obrigado, pela gentileza. XXX." (sic)
"Bom dia. Meu nome é XXX. Trabalho na Assessoria Jurídica do Departamento de
Pessoal da Câmara dos Deputados. Estou realizando um estudo sobre a
aplicabilidade da hora noturna reduzida para fins de cômputo na jornada de
trabalho dos servidores da Câmara. Em virtude da recente implementação do
ponto eletrônico nessa Casa Legislativa (Ato da Mesa n. 24/2015), gostaria de
saber se os servidores do Senado Federal que trabalham entre 22 horas e 5
horas registram o ponto eletrônico. Ademais, tais servidores laboram em regime
de plantão? Devem cumprir a mesma jornada de trabalho dos demais
servidores? Além disso, a hora noturna trabalhada é considerada como sendo 52
minutos e 30 segundos para fins de contagem da jornada ordinária ou somente
para o pagamento do adicional noturno (artigo 75 da Lei n. 8.112/90)? Em outras
palavras, quantas horas serão computadas na jornada diária dos servidores que
laborem entre 22 horas e 5 horas? 7 ou 8 horas? Se houver alguma
regulamentação interna, poderia ser disponibilizada? Obrigado. Atenciosamente,
XXX Câmara dos Deputados Departamento de Pessoal Assessoria Jurídica ‐ Anexo
I ‐ Sala 908 E‐mail: xxx@camara.leg.br ."(sic)
"Prezados Srs, Consultando a relação de servidores comissionados do SF,
percebe‐se que há 27 servidores comissionados alocados na DGER com datas de
admissão anteriores a mais de 10 anos. Considerando‐se os Art 376 e Art 425 do
RASF / ATC 27‐2014, que prevê a exoneração dos servidores comissionados ao
final da cada legislatura, gostaria de saber as razões que justificam tal situação.
Agradeço muito a atenção." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de receber uma integral (pode ser digitalizada por email)
do Parecer nº 258/2015 ‐ ADVOSF (00100.055851/2015‐56), emitido pela
Advocacia do Senado Federal. Esclareço que sou o interessado direto, que
ingressei com o requerimento administrativo que originou este Parecer e que a
necessidade de cópia limita‐se ao próprio Parecer (já que possuo o requerimento
administrativo) Agradeço a atenção." (sic)
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"Solicito o envio da regulamentação (se possível consolidada) do sistema de
controle interno desta Casa Legislativa, em observância ao disposto no artigo 74,
da Constituição Federal de 1988." (sic)
"Boa tarde gostaria de receber informações, como o projeto de lei, que alterou o
artigo 3º da lei 6.194/74 Lei do DPVAT. Tal alteração se deu pela lei 11.945/09 e
pela lei 11.482/07. Gostaria de receber materiais de que como foi realizado o
estudo e a discussão para instituir a tabela do DPVAT e consequente alteração
dos artigos da lei original. Estou realizando monografia sobre o tema. Obrigado."
(sic)
"Boa tarde, Gostaria de receber informação a respeito da: 1) origem de
discussão do art. 37 § 5º da CF/88; 2) origem de discussão do art. 23, II, da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA)." (sic)
"Solicito informações sobre a Legislação Ambiental e/ou pertinente, para
estudos e aprofundamento acadêmico. Grata. Se possível por e‐mail e também
por endereço." (sic)
"Gostaria da cópia integral de dois processos que correram dentro desta Casa.
São eles: Processo 024142/09‐3 Processo 015931/10‐2 Obrigada." (sic)
"Gostaria de solicitar acesso à legislação do Senado na Primeira República 1889‐
1930. A solicitação corresponde à coleta de dados para tese de doutorado." (sic)
"Solicito acesso à relação dos Senadores na Primeira República 1889‐1930." (sic)
"Boa tarde, quero saber se há previsão de concurso para provimento de cargos
de nível superior, em especial, analista legislativo‐jornalista." (sic)
"Solicito acesso a todas as Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas
Escritas Discursivas(com os respectivos gabaritos oficiais) aplicadas pela
Fundação Getúlio Vargas, em 2011, no concurso público para preenchimento do
cargo de nível superior de Consultor Legislativo, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, nas áreas de Consultoria e Assessoramento Legislativo,
conforme o Edital nº 1, de 22/12/2011." (sic)
"Queria saber quais as empresas que prestam serviços terceirizadas no senado,
estou interessado em deixar curriculum." (sic)
"Olá gostaria de ter acesso ao texto do PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 108 de
1993. Para fins acadêmicos." (sic)
"Olá gostaria de ter acesso ao texto do PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 00073,
de 1995 para fins acadêmicos." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal solicitar as seguinte informações sobre o
contrato 0042/2014 vigente de 01/07/2014 até 30/06/2015. O SGM do Senado
Federal (Sistema de Gerenciamento de Manutenção do Senado Federal) como
consta na Licitação 051‐2014 e no Contrato 0042/2014 deverá ser fornecido pela
empresa no qual deverá ser alimentado com informações sobre manutenção
feitas. Ficaram as seguintes duvidas: 1 ‐ O SGM e um sistema informatizado ou
um sistema impresso de preenchimento manual? 2 ‐ Este sistema SGM já foi
disponibilizado pelo Senado Federal ou a empresa que forneceu e instalou e o
mantem atualizado? 3 ‐ Este sistema caso o SGM sendo informatizado, posso
obter o nome software utilizado bem como o desenvolvedor e versão utilizada
ou esta informações são sigilosas? 4 ‐ Caso sendo este SGM seja um sistema
informatizado ele permite gerar um relatório digital ou impresso através de
6

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

impressora virtual que gere um arquivo em pdf no qual contenha informações
sobre manutenções efetuadas e já paga pelo Senado Federal como consta no
edital e contrato? 5 ‐ Caso o descrito no item 5 acima seja possível as
informações desse relatório poderão ser solicitadas baseado na Lei 12.527/2011
regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal?" (sic)
"Boa tarde Senado, Gostaria de ser informada sobre:‐Total de Senadores:‐Total
de Senadoras;‐Total de Mulheres (titulares e suplentes) membros da Mesa
Diretora;‐Total de Mulheres Presidentes de Comissões. Agradeço
antecipadamente a atenção em nos dar uma devolutiva o mais rápido que lhe
seja permitido. Att, XXX ‐ Assistente Social." (sic)
"Qual o valor do salário de um senador descontado para a formação da
aposentadoria deste legislador?" (sic)
"Gostaria de saber a quantidade total de cargos de consultor legislativo ‐
Subárea ‐ direito penal, processual penal e penitenciário, esclarecendo‐se
quantos estão preenchidos e quantos estão atualmente vagos. Por oportuno,
queria que fosse informado se há previsão de aposentadoria de servidores
ocupantes de tal cargo até 2018. Tais informações podem ser encaminhadas
para o meu email (xxx@gmail.com)." (sic)
"Quero obter um relatório da evolução salarial dos parlamentares (Deputados
Federais e Senadores) de 1969 até 2015, com os valores dos salários e das
demais verbas e com a indicação dos percentuais das correções."(sic)
"Baseado nas respostas dos atendimentos anteriores a minhas solicitações de
acesso não foram atendidas devido a grande volume de documentos que
impossibilitou até que fosse efetuada a classificações deles. Afim de obter meu
direito de acesso a informações como manda a lei, sem que realização de uma
pesquisa para localizar e consolidar as informações pleiteadas exija a
mobilização excepcional de recursos e servidores, que gerem prejuízo as
atividades regulares da administração do Senado Federal, Solicito as seguintes
informação. 1º ‐ Qual a quantidade de documentos poderá ser solicitado sem
que haja mobilização excepcional de recursos e servidores, nem prejuízo das
atividades regulares desta Administração do Senado. Exemplo resposta: Dentro
do período de 30 dias o solicitantes poderá solicitar o acesso á 5 documentos
(sendo 1 folha por documento) referentes ao Cartão de Pontos independente do
funcionário, sendo os documentos do mesmo mês. Dentro do período de 30 dias
o solicitante poderá solicitar o acesso á 5 documentos refente ao Cartão de
Ponto de apenas um funcionário sendo de qualquer mês já prestado conta.
Como no exemplo acima precisos saber o período em dias até que possa efetuar
uma nova solicitação, a quantidade máxima de documentos ou folhas que
poderão ser solicitadas e o numero de meses que poderão ser consultado. E
fundamental eu obter os limites para que nas próximas solicitação, possam ser
realmente atendidas adequadamente trazendo se determinado documento e ou
não sigiloso, qual seu nível de sigilo. Evitando também solicitações repetitivas. 2º
‐ Caso não exista um quantidade pré‐determinada solicito que seja determinado
qualquer valor que garanta que minha solicitação seja avaliada, atendida e
determinando se o documento e o não sigiloso, e assim o Art. 5, Art. 6, Art. 9,
Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19 do ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam
atendidos." (sic)
"Gostaria de saber como funciona o sistema de assistência médica e
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odontológica dos senadores: a) Eles pagam mensalmente um plano de saúde?
Qual o valor? Este valor abrange seus dependentes? Quais? O plano dá direito ao
hospital sírio‐libanês e a outros hospitais similares? O plano de saúde é vitalício,
independente do nº de mandatos? É extensivo aos suplentes? Em que
condições? Precisa ter exercido o mandato?" (sic)
"Boa tarde, preciso do quantitativo de todas as resoluções que suspenderam a
execução de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 52, x da Constituição Federal.Atenciosamente, XXX." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de obter cópia parcial do processo 0200.014461/2014‐
17. Esclareço que sou o autor do requerimento administrativo que deu origem a
este processo e que assim já conheço o conteúdo do requerimento e dos anexos
numerados de 1 a 13. Assim, só preciso da cópia das páginas que foram
produzidas pelo Senado Federal, ou seja, de todas as páginas que seguem após o
Anexo 13. Gostaria de receber as cópias escaneadas, por email. Muito obrigado
pela atenção." (sic)
"Boa noite, gostaria de obter informações sobre a composição de seis comissões
permanentes do Senado. São elas: 1) Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 2)
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 3) Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE) 4) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 5) Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 6) Comissão de Infraestrutura (CI)
nos anos de 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010,
2012, 2014. Com a indicação de quais eram os presidentes e vice‐presidentes de
cada Comissão. Por favor, onde posso obter essas informações? Elas estão
disponíveis em algum site? Desde já agradeço." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Na resposta do
Atendimentos nº 1310261 e 1310262 em atendimento aos pedidos de
informação nº 0012426/15/WW e 0012427/15/WW ficaram as seguintes
duvidas: 1 ‐ Gostaria de saber o nome dos funcionários da responsáveis pelo
gerenciamento e fiscalização do ponto eletrônicos antes da denuncia efetuada
13/03/2015 (15h), e se este funcionários ainda estão presentes no contrato. 2 ‐
Gostaria de saber o nome dos funcionários da empresa que podiam ter acesso
administrativos ao ponto eletrônico, quem podia efetuavam o cadastro de novas
digitais, quem podia deletar digitais, quem fiscalizava antes da denuncia
efetuada 13/03/2015 (15h), é se ainda esta presente no contrato. 3 ‐ Solicito o
acesso e reprodução dos seguintes dados do contrato 042/2014, são nome
completo e função dos seguintes meses Janeiro, Fevereiro e Março, pois os
dados no site neste meses estavam desatualizados, e ainda permanecem
desatualizados. Caso esse dados estejam disponíveis de forma impressa informe
dia e local para que a consulta seja feita. Esta não e uma denuncia e sim uma
solicitação de informação como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º
, V ‐ garantia ao direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Na resposta do Atendimento
nº 1310918 e 1310920 em atendimento aos pedidos de informação nº
0012426/15/WW e 0012427/15/WW ficaram as seguintes duvidas: 1 ‐ A
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resposta do item 1 não trouxe uma declaração clara e objetiva, portanto
pergunto novamente, os gestores do Senado Federal não efetuaram uma
verificação das digitas dos funcionários da empresa para que fossem
identificados os infratores. 2 ‐ Os gestores tem autonomia de solicitar que em
caso de denúncia de adulteração do ponto eletrônico, os funcionários do
contrato 0042/2014 efetuem a comparação de digitais sabe se sua digital não
estaria vinculada a matricula de outro funcionário. 3 ‐ A resposta do item 3 não
trouxe uma declaração clara e objetiva, portanto pergunto novamente, as
medidas adotadas entre a empresa e o Senado Federal relacionado a denuncia
efetuada no dia 13/03/2015 (15h) foram tratadas de forma verbal entre ambos.
Esta não e uma denuncia e sim uma solicitação baseado no ATC‐9‐2012 do
Senado Federal Art. 1º , V ‐ garantia ao direito de acesso à informação, que será
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão." (sic)
"Solicito informaçao sobre a pesquisa sobre reforma eleitoral encomendada pelo
Senador Collor." (sic)
"Favor informar se é possível me fornecer a Ata da Audiência da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA realizada
no dia 09/06/2015 onde foi tratado do deficit do Postalis Fundo de Previdência
dos Empregados dos Correios e Telégrafos, pois necessito do documento.
Grato." (sic)
O cidadão solicita a cópia do texto da SCD 4/2015.
"Caros Senhores, assim que possível, gostaria de receber o Regulamento na
íntegra do Prêmio Mérito Literário Manoel de Barros de Poesia (e outros que
puderem) para que possamos viabilizar na divulgação, a participação dos nossos
membros. Parabenizando vossas senhorias pela iniciativa, desde já agradecemos
e aqui aguardamos. Att., XXX ‐ PresidenteAcademia Formiguense de Letras (AFL)
‐ âmbito municipal ‐ Formiga/MGClube Literário Marconi Montoli (CLMM) ‐
âmbito nacional ‐ Formiga/MG"(sic)
"Meu nome é XXX, sou Aluna do 2º ano de Direito no FCJ, Faculdade de Joinville.
Estou fazendo um trabalho ref. o Tema/;Inclusão da Matéria de Direito no ensino
Médio e fundamental para apresentação. Gostaria, por gentileza de um favor de
me enviar o texto um projeto de lei de 2010 do então Senador Beline Meurer
que neste momento é ex. Senador , que esta tramitando no Senado Federal
REF. a inclusão da matéria de Direito no ensino médio." (sic)
"Gostaria de adquirir os últimos pronunciamentos do ex‐senador Pedro Simon,
pois considero‐o um referencial para as novas gerações. Onde e como posso
adquiri‐los?" (sic)
"Prezados, Venho solicitar as Exposições de Motivos das seguintes normas: ‐ Lei
n° 9.703, de 1998 (Conversão da MP n° 1.721, de 1998); ‐ Lei n° 11.429, de 2006 ‐
Lei n° 10.819, de 2003 Atenciosamente, XXX"(sic)
O cidadão solicita a cópia da Lei 3.688/41, que dispõe sobre a Lei das
Contravenções Penais.
"Poderia receber a lista de presença às sessões dos senadores? Meses de março
e abril, por favor." (sic)
"Prezados, boa tarde Em relação ao pedido de informação nº 0011077/15/WW,
relacionado ao Serviço de Informação ao Cidadão ‐ Atendimento 1306500.
Informo que: ‐ O arquivo XSD recebido (ListaDeReunioesDetalhadaDTO1.xsd)
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não é compatível com serviço. Favor encaminhar ou disponibilizar o arquivo XSD
compatível ao serviço
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/agenda/<data>/detalhe ‐ o arquivo XSD
recebido (BlocoParlamentar.xsd) não é compatível com serviço. Favor
encaminhar ou disponibilizar o arquivo XSD compatível ao serviço
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/blocoParlamentar/<Codigo> ." (sic)
"Boa tarde, solicito o encaminhamento de contrato e aditivos, referente a
manutenção de ar condicionados deste órgão, para fins de pesquisa de preços
da Câmara Legislativa do Distrito Federal para renovação de contrato. att XXX."
(sic)
"Ao Senado Federal Praça dos Três Poderes ‐ Brasília ‐ DF – Serve o presente,
com fundamento na Lei Federal 12.527/2011 (Lei de acesso a Informação) e
Decreto Federal 7.724/2012, solicitar os esclarecimentos abaixo, sobre o atual
Fornecimento de Água Mineral em garrafões de 20 Litros e 1.500ml. a) Qual o
número dos processos de licitações, números dos Pregões, e data de abertura da
lances? b) Qual a foi a forma de contratação (pregão ou convite)? c) Quais as
atuais empresa de fornecimento? d) Qual o valor unitário de cada produto? e)
Qual a quantidade contratada e empenhada? f) Qual o prazo de vigência da
contratação atual? g) Qual a quantidade entregue mês a mês desde o início da
atual fornecedora? h) Quando está prevista as novas licitações? i) Na hipótese de
enceramento da vigência do contrato, e não terminado o processo de licitação,
será realizada dispensa da licitação? Em caso afirmativo, como possa participar?
Atenciosamente, XXX CNPJ: XXX." (sic)
"Boa tarde, Tendo em vista a Lei Orçamentária Anual deste ano corrente (Lei
13.115/2015), especificamente no que se refere ao anexo V (autorização relativa
a despesas de pessoal), requeiro informação no que tange à previsão de
contratação de 100 funcionários, pois quero ser informado se esse quantitativo
será para o provimento efetivo (concurso público) ou será para provimento em
comissão. Obrigado." (sic)
"Prezados, eu poderia ter acesso às notas taquigráficas da sabatina do
Embaixador Guilherme Patriota, transcorrida terça‐feira (19)?Cordialmente,
XXX." (sic)
"Boa noite, gostaria de saber a data da criação da CPMI da violência contra a
mulher. E se vocês podem me enviar o último relatório apresentado pela
relatoria da CPMI. E os nomes da atual presidenta e que faz parte da comissão
atualmente."(sic)
A cidadã solicita a Exposição de Motivo da Lei 13.129/2015, proveniente do PLS
406/2013, que trata sobre escolha de árbitros.
"Prezados senhores,Tentei obter na pagina do senado um anexo contendo as
emendas apresentadas pelos senadores ao projeto de lei 166/2010. Trata‐se de
186 emendas, consolidadas num único documento. A página do senado, porém,
está com algum problema e o pdf não carrega, assim, agradeceria muitíssimo se
os senhores pudessem me encaminhar o referido arquivo para meu e‐mail.A
página onde o referido documento encontra‐se é a seguinte:
(http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1167
31)" (sic)
"Como obter o texto legal sobre o fator previdenciário aprovado em
27/05/2015?"(sic)
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"Bom dia! Gostaria de saber como encontro no site, a presença de senadores no
plenário, no mês, ou seja, quando e quem compareceu às votações!! Att,
XXX."(sic)
"Seria possível obter uma cópia do documento abaixo? Senado Federal
Secretaria de Informação Legislativa Este texto não substitui o original publicado
no Diário Oficial. DECRETO Nº 47.531, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1959.Autoriza o
funcionamento da Faculdade de Medicina de Santa Catarina.O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da
Constituição, e nos têrmos do artigo 23 do Decreto‐lei nº 421, de 11 de maio de
1938,DECRETA:Artigo único. É concedido autorização para o funcionamento da
Faculdade de Medicina de Santa Catarina, mantida pela sociedade civil do
mesmo nome, com sede em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina.Rio de
Janeiro, em 29 de dezembro de 1959; 138º da Independência e 71º da
República. JUSCELINO KUBITSCHEK Clóvis Salgado." (sic)
"Estou fazendo uma monografia cujo tema é: Ec n¿ 72/2013 impactos sofridos
pelos empregadores domésticos. Gostaria que me disponibilizassem o corpo do
projeto de lei 224/2013 para utilizar como material na fundamentação do meu
trabalho. Desde já agradeço."(sic)
"Prezado Senhor(a), meu nome é Tamires e sou estudante do curso de
Arquivologia. Gostaria de solicitar uma visita ao setor de protocolo do Senado
Federal. A referida visita tem como motivo a realização de um trabalho proposto
por uma das disciplinas obrigatórias do curso. Seria uma visita rápida, apenas
para conhecer o sistema de protocolo utilizado. Existe a possibilidade da visita
acontecer no dia 16/06? Desde já agradeço a atenção!" (sic)
"Solicito cópia, preferencialmente via e‐mail, da prova DISCURSIVA aplicada para
o cargo de Advogado relativa ao concurso do Senado Federal de 2008." (sic)
"Prezados, Tentei efetuar a pesquisa através do sistema de vocês mas não obtive
êxito. Assim, por gentileza, poderiam me auxiliar na obtenção da EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS das seguintes leis: 9457/1997. 10303/2001. 10411/2002. 11638/2007.
Decreto 3995/01 Preciso de tais documentos para pesquisa acadêmica para
elaboração de trabalho monográfico. Assim, aguardo contato sobre como
proceder para ter acesso aos documentos. Desde já desejando uma boa semana.
Att XXX." (sic)
"Solicito cópia integral, em meio eletrônico, do Processo Administrativo nº
017651/13‐1. Antecipadamente agradeço." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal solicitar as seguinte informações sobre o
contrato 0042/2014 vigente de 01/07/2014 até 30/06/2015. Foi iniciado algum
processo de penalidade devido a ausência parcial de funcionários plantonistas
em seus postos de trabalho entre os dias 01/04/2015 á 10/05/2015 e entre os
horários de 12:00 até as 18:00. Caso não haja nenhum processo solicito que a
resposta clara como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º , V ‐
garantia ao direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem
de fácil compreensão. Caso haja processo de penalidade solicito o acesso e
reprodução destes dados, como informado em resposta a solicitação nº
0007348/15/WW através do Atendimento nº 1296396 a reprodução será feita
por meio de fotografia digital feito pelo solicitante." (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

O cidadão solicita receber a cópia do texto do SCD 5/2015.
"Boa Tarde, Sou o XXX da cidade de Cataguases, Minas gerais e Gostaria de
Obter se possível, por completo, o Relatório do Senador Fernando Collor de
Alagoas, que fala sobre o Diagnóstico da Reforma Política que ele leu na tribuna
do senado neste útimo dia 08/06/15. Obrigado." (sic)
"Prezados senhores, procuro a exposição de motivos interministerial nº
032/MPO/MP, de 09 de junho de 1997, do projeto de lei que culminou com a Lei
nº 9.514/97. Agradeço apoio." (sic)
O cidadão solicita o texto completo da MP 664/2014.
"Solicito acesso a dados do plenário, pois estou desenvolvendo um aplicativo
para as associações acompanharem as votações." (sic)
"Caros, Sou pesquisadora e estou precisando, com urgência, do contato do Sr.
XXX, conhecido como XXX, que, nos 70, fez alguns documentários narrados pelo
Cid Moreira e produzidos pela A Hecla Filmes (produtora que não existe mais).
Fui informada de que o Sr. XXX trabalha aí na TV Senado há muitos anos, mas
não sei em que área. Será que vocês poderiam me dar alguma pista? Muito
obrigada, desde já, Atenciosamente, XXX PS: A pesquisa é para um série de
televisão, adaptação do romance "Dois irmãos", do escrito amazonense Milton
Hatoum, que irá ao ar pela TV Globo." (sic)
"Prezada Ouvidoria do Senado Federal, Meu nome é XXX e sou Técnico de
Planejamento e Pesquisa do IPEA. Possuo várias publicações na área de
tributação sobre a propriedade e em 2011 publiquei um extenso estudo, o qual
me consumiu um ano de trabalho sobre o Imposto sobre Grandes Fortunas
(envio em anexo). No entanto, me deparei com uma notícia na mídia
(http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1633608‐levy‐barrou‐
taxacao‐de‐grandes‐fortunas‐projetada‐por‐mantega.shtml) de que técnicos do
Senado Federal a pedido da Senadora Gleisi Hoffmann realizaram um estudo
similar sobre o IGF. Contudo ao ler a notícia sobre o texto, vi minhas próprias
palavras e dados serem expostos. Por isso gostaria de solicitar uma cópia do
devido estudo para saber se está devidamente referenciado conforme as regras
sem nenhum tipo de plágio. Grato XXX" (sic)
"BOA NOITE, PREZADOS! ME CHAMO XXX E SOU CHEFE DE PATRIMÔNIO DA
REGIONAL DE SAÚDE DO GAMA. GOSTARIA DE SABER SE O SENADO MANTÉM
DOAÇÕES DE BENS INSERVÍVEIS, EM ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES
CONTIDAS NA LEI Nº 8.666/93 E DECRETO Nº 99.658/90. ESTOU TENTANDO
LOCALIZAR ESSA INFORMAÇÃO NO SITE DO SENADO, CONTUDO, NÃO ESTOU
TENDO ÊXITO. PRECISO SABER DESSA INFORMAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO,
TRÂMITE, REGULAMENTOS, ETC) PARA PODER (CASO O STF ATENDE ESTAS LEIS)
PARTICIPAR E CONSEGUIR BENS INSERVÍVEIS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO
DA POPULAÇÃO QUE RECORRE A NOSSA REGIONAL DE SAÚDE.NO AGUARDO E
AGRADEÇO DESDE JÁ A ATENÇÃO.ATT, XXX."(SIC)
"Amigos, sempre achei lindíssima a cadeira azul usada pelos senadores. É
possível revelar o nome do fornecedor ou um local onde posso comprar modelo
semelhante? Agradeço desde já"(sic)
"Bom dia! Olá, sou do Portal da Transparência do ES e estou realizando uma
pesquisa entre os órgãos do governo e gostaria de saber se a câmara do Senado
monitora informações em redes sociais em que o povo comenta, discute da
sugestões, etc. Há alguma ferramenta para auxiliar na monitoração?" (sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Caros, Gostaria de ter acesso a todos os documentos levantados nas apurações
feitas na CPI da CBF/Nike e na CPI do Banestado. Para facilitar a pesquisa,
gostaria de obter uma lista de tudo o que a Casa mantém arquivado. Grato." (sic)
"Gentileza me enviar a MP 668 por meio eletrônico (preferência por PDF) como
aprovada no senado esta semana."(sic)
O cidadão solicita a 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 e, por isso, solicita que o tamanho da
fonte do texto seja maior do que o normal. Solicita o envio por correspondência.
"Dúvida! Sou pessoa física que trabalho com prestação de serviços contábeis, eu
preciso de informações para poder tomar decisão na gestão de um empresa, na
questão, de investimento! E também para passar corretamente a alunos
(quando leciono). Eles querem saber até quanto esse orçamento irá influenciar
nos investimentos da empresa. Perguntas 1‐o orçamento/2015, entrará em vigor
a partir de 2016? 2‐a loa, deve ser entregue ao congresso até 31/08/2015, e
devolvido ao executivo 22/12/15. Isso quer dizer que a loa, pode ser aprovada
até 22/12/2015, para entrar em vigor a partir de 01/2016? 3‐dentro do
orçamento que li pela redes da mída (globo), o governo irá reduzir o repasse da
saúde. Essas reduções entrarão em vigor a partir de 01/2016, ou ainda este ano
2015??" (sic)
"Prezados Senhores, Sou estudante de doutorado em Ciência da Informação da
Universidade Federal de Minas Gerais e desenvolvo uma pesquisa com foco na
construção de vocabulários controlados para a informação legislativa. Tenho
interesse em utilizar em minha pesquisa o WebThes, mantido pela Subsecretaria
de Informações da Secretaria de Documentação e Informação do Senado
Federal. Para que a manipulação dos dados seja possível no âmbito da pesquisa,
gostaria de verificar a possibilidade de receber um arquivo com todas as
informações da base de dados WebThes (termos, relações, notas explicativas,
remissivas, etc.). O arquivo poderia ser em planilha, txt ou mesmo outro
formatoo. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, me coloco à
disposição.Certa de sua atenção, desde já agradeço.Atenciosamente,"(sic)
O cidadão solicita o texto completo da Lei 9.610/1998, que altera, atualiza e
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, no
seguinte e‐mail: xxx@yahoo.com.br
"Se a Medida Provisória 664/2014 ainda está vigente? já que o prazo de 60 dias
de prorrogação já expirou em 27/05/2015 e até agora não houve a sanção
presidencial em relação ao Projeto de Lei de Conversão 4/2015. Logo, entre
27/05/2015 até hoje, vale as alterações propostas na redação originária da
MP664/2014? Desde já agradeço a atenção. Cordialmente, XXX." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados Srs, Gostaria de receber uma cópia do estudo realizado pelo Senado
Federal denominado Lotação Ideal / 2015. Este estudo diz respeito a lotação
ideal de servidores no SF e foi divulgado em 2015. Obrigado pela atenção." (sic)

ATENDIDO

"Seria possível saber a quantidade de assessores parlamentares de cada
senador, quanto custa mensalmente e se podemos saber quem são os
assessores parlamentares dos senadores do Ceará e onde são sediados?" (sic)

ATENDIDO

13

"Qual a quantidade de servidores, efetivos e comissionados, trabalhando no
Senado Federal em janeiro de 2009? Gostaria da discriminação em relação a
cada um dos órgãos e gabinetes da casa." (sic)
"Gostaria de ver os resultados das votações no painel do Senado Federal para
ver como votou os senadores de cada estado, nas votações do dia 26/05/2015."
(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

"Solicito cópia integral do Processo Administrativo nº 017651/13‐1, cujo
provável objeto é a acumulação de proventos de aposentadoria do Senado com
subsídio de ministro do Tribunal de Contas da União, e que tem como
interessado, creio, o Sr. XXX, servidor aposentado do Senado Federal e Ministro
do Tribunal de Contas da União. Antecipadamente agradeço." (sic)

NEGATIVA
DE
ACESSO:

"Prezados, Sou repórter do site Politique e estou entrando em contato, pois
gostaria de solicitar alguns dados com relação à quantidade de mulheres no
Senado. Queria saber quantas são e quais os cargos que ocupam
respectivamente. Assim, seria uma relação de cada cargo relacionado a
quantidade separada de homens e mulheres que o ocupam. O objetivo é fazer
uma reportagem sobre mulheres na política e, para isso, queríamos saber a
quantidade delas que trabalham em alguns órgãos públicos e que funções
ocupam neles, seja de qualquer natureza. Aguardo o retorno. Desde já agradeço,
XXX (XX) XXXXXXXX." (sic)
"Estou realizando uma pesquisa de pós graduação: O Senado Federal possui
Carta de Serviços ao Cidadão? Obrigado." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber se há como acessar o projeto de lei PL. 2367 DE 1974 que deu
origem a lei do DPVAT. Estou fazendo uma monografia e gostaria de ter contato
com o projeto bem como os nomes dos criadores e os que se desenvolveram a
criação da lei. Pesquisei e não encontrei referências ao projeto de lei." (sic)
"Prezados, sou coordenador de estágios do Instituto Federal de Brasília, escola
técnica de nível médio e superior, pública e gratuita do MEC. E gostaria de alguns
esclarecimentos: Gostaria de saber porque, apesar do enorme esforço do
governo federal em ampliar o ensino profissional no país, o Senado Federal não
oferece vagas de estágios para o ensino técnico de nível médio? Como posso
fazer para solicitar a alteração do Ato da Comissão Diretora nº 18 de 2009 que
disciplina o programa de estágio no Senado, com o objetivo de ampliar as
oportunidades de estágio para os cursos técnicos? Agradeço a atenção e os
esclarecimentos. Atenciosamente" (sic)
O cidadão reclama da resposta recebida referente à solicitação de informação ‐
protocolo 0012623/15/WW ‐, pois a resposta recebida tratou de servidores
comissionados e não de servidores efetivos (analistas de processo legislativo),
como foi solicitado. Desta forma, solicita a resposta de acordo com o protocolo
0012623/15/WW, sobre servidores efetivos.
"Prezados, Gostaria de obter o arquivo da discussão realizada no dia 28.06.2013
sobre a Audiência Pública para debater o conceito de Ruralidade no Brasil,
presidida pelo Senador Cristovam Buarque. Abaixo a programação correta:
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Ao vivo 5º Seminário Finalidade:
debater o conceito de ruralidade no Brasil: Implicações pra as políticas públicas
desenvolvido pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura ‐

ATENDIDO
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INFORMAÇÃO
PESSOAL

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

IICA, que tem por objetivo a construção de uma tipologia atualizada dos espaços
rurais no Brasil. Desde já agradeço e aguardo o retorno. Att"(sic)
"Prezados, Trabalho para o governo do Estado da Bahia. No momento estamos
em busca de soluções para aprimorar o Portal de Legislação do Estado
(LEGISLABAHIA). Procuro, por gentileza, informações técnicas, não sei se as tem.
Qual a solução informacional utilizada pelo Senado para publicação de normas?
Ela é livre? Caso negativo, poderiam me colocar em contato com o grupo
técnico? Desde já agradeço.(ACHO ESTRANHO UMA QUESTÃO COMO ESTÁ SER
LEVADA A ESTE CANAL PARA QUE EU OBTENHA RESPOSTA, BEM COMO
CONCORDAR EM DIVULGAR MINHA MENSAGEM, MAS FUI ORIENTADA
ASSIM)"(sic)
"O Senado Federal tem algum programa de qualidade? Exemplo certificado
ISO9000." (sic)
"Prezados, Com esteio na Lei de Acesso à Informação, solicito os seguintes
dados: ‐ O quantitativo de cargos criados (total), bem como a quantidade de
cargos vagos (vacâncias) por ÁREA da Consultoria Legislativa ‐ Assessoramento
Legislativo ‐ Núcleo Direito. No Relatório Quadro de Pessoal do Senado Federal
consta apenas o total, sem discriminação por ÁREA. Por exemplo: gostaria de
saber quantos cargos estão vagos na Área 5 ‐ Direito Econômico e Regulação,
Direito Empresarial e do Consumidor. ‐ Provas escritas (objetiva e subjetiva),
bem como demais documentos pertinentes ao concurso realizado pelo Senado
em 2011/2012, pela contratada FGV, como gabaritos e justificações de
anulações. Documentos pertinentes apenas ao NÚCLEO DIREITO. Estes
documentos também não constam do Portal do Senado Federal, apenas editais
que não se confundem com as provas e gabaritos. Att." (sic)
O cidadão solicita cópia da MPV 676/2015, que prevê que o segurado
previdenciário que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de
contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo
de sua aposentadoria.

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados, Solicito o texto ou a localização do PL (legislação) de autoria do
falecido senador Darcy Ribeiro tratando de Certificação de Curso Superior de
Complementação de Estudos, ou seja, reconhecimento de curso superior não
concluído. Att, XXX." (sic)
"Prezados, Por gentileza, preciso saber se há em andamento algum projeto de lei
que altere a Lei 13.123, de 20.05.2015, ou algum assunto a ela relacionado. Fico
à disposição para esclarecimentos. Desde já, agradeço por sua atenção. XXX."
(sic)

ATENDIDO

"Olá. Por favor, gostaria de ter acesso à lista de senadores que votaram a favor e
votaram contra e que se abstiveram na votação do perdão da dívida dos planos
de saúde ‐ (http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas‐
noticias/2014/04/15/senado‐aprova‐perdao‐de‐r‐2‐bilhoes‐a‐planos‐de‐
saude.htm). Muito obrigado." (sic)

ATENDIDO
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ATENDIDO

"Prezados, Venho, por meio desta, solicitar uma cópia da transcrição da
Audiência Pública interativa ocorrida em 06 de maio, sobre o Confronto entre a
Polícia Militar e os Professores do Paraná, na Comissão de Direitos Humanos do
Senado. Sou morador de Curitiba e, enquanto cidadão, preciso dessas
informações para exercer melhor o controle social sobre os fatos ocorridos e,
eventualmente, encaminhar pedidos de providências às autoridades
competentes. Muito obrigado, XXX Economista" (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita receber a cópia do SCD 3/2015. Envio por e‐mail.

ATENDIDO

A cidadã solicita cópia do texto final das Medidas Provisórias 664 e 665 de 2014.

ATENDIDO

"Prezados. Há alguma ata da sessão plenária que permitiu a exposição de
motivos para a reforma do Estado, então defendida pelo ex‐ministro Bresser
Pereira? Essa sessão ocorreu no dia 26/06/1996. Grato." (sic)
"Boa noite! Sou estudante de Direito da UFMG e estou fazendo uma pesquisa,
para o trabalho de fim de curso, com enfoque na participação popular segundo o
Estatuto da Cidade. Gostaria de obter informações quanto ao percurso
legislativo dos institutos trazidos pelo Estatuto, com vista à participação, durante
a fase de produção da norma. Desde já, grata!" (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de obter o texto e informações sobre o projeto de lei do Senado 58 de
2003, tramitação e situação atual." (sic)

ATENDIDO

"Quanto foi gasto na viagem para Venezuela? Quanto cada senador recebeu de
diária da viagem?" (sic)

ATENDIDO

"Senhores bom dia. Estou acompanhando o PLV que altera as medidas
provisórias de nºs. 664 e 665/2014 e para tanto, gostaria de saber como
conseguir na íntegra o referido projeto de lei, para comparar as alterações
propostas pelo congresso. Desde já agradeço Atenciosamente XXX." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Afim de determinar se
minhas solicitações estão sendo adequadamente lida e atendidas pelas equipes
técnica do Senado Federal solicito as seguintes informações relacionada aos
Atendimentos nº 1311785, 1311787, 1311788, nº 1311780, nº 1311665 e
1311666, nº 1310916 e 1310917. Sendo os seguintes itens: 1 ‐ Nome completo
do Responsável que o conteúdo da resposta no atendimento, 2 ‐ Nome completo
do Chefe de Setor ou Superior que fiscaliza e demando ordens ao responsável do
item 1 3 ‐ Nome do Setor ou Unidade técnica na qual cada um deles tanto o item
1 quanto 2 pertence (Exemplo: NGCOT, SADCON, SECOM, COPELE, CONORF)
Atenção: Respontas informado que SIC que respondeu as solicitações será
considerada uma afirmação falsa pois sei que outras solicitações efetuadas
foram respondidas pelo NGCOT. Afim de deixar mais claro minha solicitação
deixo um exemplo de como desejo a resposta: Atendimentos nº 1011785,
conteúdo da resposta feita por XXX, tendo seu supervisor XXX ambos ambos
pertencentes ao SADCON. Atendimentos nº 1011786, conteúdo da resposta feita
por XXX, tendo seu supervisor XXX ambos ambos pertencentes ao NGCOT. Caso
essas informações sejam consideradas sigilosas como consta no Art. 16 e Art. 17
do ATC‐9‐2012 do Senado Federal, deverá ser informado de forma clara que
minha solicitação de acesso foi negada, o motivos claro e diretos da negação
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caso tenha sido negado por ter sido efetuado por XXX portador do CPF XXX está
informação deverá constar nos detalhes da negação e por ultimo respeitar o Art.
17." (sic)
"Quanto foi gasto na viagem para Venezuela pelos senadores? Quanto cada
senador recebeu por cada diária?" (sic)
"Prezados, Pergunto a respeito da contratação de médicos por essa casa
legislativa. Existe concurso para tal área? Já existiu? Em caso positivo, solicito
gentileza acesso aos últimos editais possíveis. Em caso negativo, como se dá a
contratação de médicos pela casa? Todos os médicos do Senado Federal
trabalham atualmente na sede principal e anexos em Brasília? Ainda que por
estimativa, quantos médicos hoje trabalham no/para o Senado? Agradeço
antecipadamente, XXX." (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO

"SOU PROFESSOR E GOSTARIA DE TER ACESSO AO TEXTO DA MP664 QUE MUDA
O FATOR PREVIDENCIARIO." (sic)

ATENDIDO

"Bom dia!Gostaria de informações a respeito do restaurante escola SENAC, que
identifiquei que presta atendimento nessa Casa. Estamos instruindo processo de
contratação na CGU e gostaria de informações a respeito do preço praticado nos
outros locais em que o funcionamento já está estabelecido. Seria possível o
encaminhamento dessas informações? Caso não seja esta a área responsável
pela administração do contrato com o Senac, favor me direcionar para a unidade
correta." (sic)
O cidadão solicita toda a tramitação e, principalmente, a data da aprovação no
Senado Federal da MSG 396 de 12 de agosto de 1995 de autoria do Presidente
Fernando Collor que trata da nomeação do Sr. Carlos Augusto Proença Rosa
como Embaixador do Brasil na Irlanda. Acrescenta que já procurou na internet e,
também, no site do Senado e não consegui essa informação. Deseja receber a
resposta via e‐mail: xxx@gmail.com
"Prezados Senhores, Necessito a lista com os votos de todos os Senadores que
votaram a favor e contra ao PLC 49/2014 (PL 7409/2010) que resultou na Lei
13.111/2015. Necessito a relação nominativa com os votos sim e não.
Atenciosamente, XXX." (sic)

ATENDIDO

"Olá, gostaria de ter acesso as notas taquigráficas das sabatinas dos ministros do
STF. Como devo proceder? Obrigado." (sic)
O cidadão solicita uma cópia da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha.

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

"Boa tarde, gostaria de um esclarecimento: como faço para ter acesso à pauta da
semana do plenário, pois só consigo a visualização da pauta do dia. Grato." (sic)

ATENDIDO

"Solicito disponibilização da matéria a seguir no meu e‐mail para
acompanhamento. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 2011,
Autor: SENADOR ‐ José Sarney Ementa: Altera o art. 17 da Constituição Federal,
para permitir coligações eleitorais apenas na seleções majoritárias." (sic)
"Solicito com base Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de
acesso às informações públicas, integra original da Nota Oficial do Presidente do
Congresso Nacional, sobre os fatos ocorridos na Venezuela com a delegação
brasileira, que sofreu hostilidades, intimidações, ofensas e apedrejamento do
veículo, etc. Atenciosamente, XXX." (sic)

ATENDIDO
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ATENDIDO

O cidadão gostaria de saber qual o valor gasto na viagem dos senadores a
Venezuela e se foi o próprio Senado Federal que pagou a viagem.
"Gostaria de ter acesso à justificativa do Projeto de Lei 5.788/90, que deu origem
à lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade)." (sic)
"Na oportunidade gostaria de ter informações de como posso conseguir alguns
exemplares do ECA, devido ao trabalho que executamos junto ao bairro que
moramos em Jaboatão dos Guararapes, pois não temos o ECA atualizado. No
mais aguardamos retorno se possível. XXX E‐mail: xxx@yahoo.com.br XXX" (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

"Bom dia Senhores. Gostaria de apresentar ao jornalista XXX, meu ultimo livro
com o titulo "Logistica Internacional ‐ O desafio do Atlantico Sul", cujo conteudo
analisa a inexistencia de linhas maritimas ligando o Brasil a Africa e suas nefastas
consequencias para as exportaçoes brasileiras. Esse livro pode ser encontrada na
amazon.com ou, entao, informem um endereço de e‐mail para onde eu possa
enviar uma copia do e‐book. Atentamenten XXX"(sic)

ATENDIDO

"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Nas solicitações nº
0012628/15/WW, 0012630/15/WW e 0012633/15/WW, foram solicitadas o
seguinte 1 ‐ Quando o solicitante considera que resposta determinada
solicitação foi feita de fora pouco clara e feita de forma errada como o
solicitante deve proceder e a quem recorrer. 2 ‐ Foi questionado o motivo pelo
qual a solicitação nº 0007349/15/WW foi ignorada por 72 dias, e que tanto o
0800 do Alô Senado quanto pelo Portal da Transparência não tinham
informações o do por que o prazo de 30 dias não tinha sido respeitado. 3 ‐ O fato
de ter deixado claro na denuncia efetuada no dia 13/03/2015 (15h) no NGCOT
sobre a adulteração do ponto eletrônico seria divulgada ao publico após obter
acesso a documentos do Cartão de Pontos para comprovar que funcionários
batendo ponto para outro funcionário para evitar que o Senado Federal
aplicasse penalidade devido a ausência de funcionários em seus postos de
trabalho. Por essas razões o Senado Federal e sua equipe técnica responsável
estariam dificultando o acesso a estes documentos. O conteúdo resposta feito
no Atendimentos nº 1311785, 1311787, 1311788 e o mesmo do conteúdo do
Atendimentos nº 1310916 e 1310917, e como essas respostas são igual e as
solicitações efetuadas pedem informações completamente diferentes me leva a
crer em duas possibilidades 1 ‐ minhas solicitação não estariam recebendo a
devida atenção gerando uma resposta inexata ou pouco clara, 2 ‐ Afim de evitar
qualquer tipo de posicionamento claro e transparente sobre falhas cometidas
estaria usando de resposta evasivas e poucos claras. Por esse motivo solicito que
como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º , V ‐ cada um dos itens
das solicitações nº 0012628/15/WW, 0012630/15/WW e 0012633/15/WW
sejam respondidos de foma separada com informações detalhadas de forma
clara e de fácil compreensão para que seja divulgado ao publico." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria da redação do PLC 12/2015." (sic)

ATENDIDO

"Eu gostaria de saber quantos senadores foram eleitos nas últimas eleições e os
nomes." (sic)

ATENDIDO
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"GOSTARIA DE CONHECER E LER A ATUAL LEGISLAÇÃO DA CRIAÇÃO DE NOVOS
MUNICIPIOS BRASILEIROS. OS CRITÉRIOS SOBRE EMANCIPAÇÃO DE NOVOS
MUNICIPIOS. CASO SEJA POSSÍVEL, PEÇO ENVIAR PARA O MEU E‐MAIL:
xxx@hotmail.com"(sic)

ATENDIDO

A cidadã solicita o valor TOTAL gasto em 2009 e 2014 referente às cotas
destinadas aos senadores. E‐Mail: xxx@yahoo.com.br

ATENDIDO

O cidadão solicita por e‐mail a exposição de motivos do § 3º (Nos casos previstos
nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício
ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa) do Artigo 55 da
Constituição Federal de 88.
"Olá! Gostaria que, se for possível, me disponibilizassem o texto atual do PLC
122/2006 na íntegra, pois é objeto de análise de minha monografia! Att,
XXX."(sic)
"Noticias de uma representação protocolada na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado proposta pelo Advogado XXX do Piauí, contra a nomeação do
Advogado do Piauí XXX, para o Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na vaga destinadas a
juristas e de conduta ilibada. A representação fora protocolada ontem ‐
01.06.2016. Aguardo instruções de como acompanhar o andamento da precitada
representação." (sic)
"Por favor, envie para o meu email o conteúdo que foi aprovado na MP 664,
destaque 45, sobre fim do fator previdenciário, e o que entra no lugar, para
cálculo da aposentadoria. A Presidente vetou? Já foi publicado no diário oficial?
Meu email: xxx@gmail.com" (sic)
O cidadão solicita cópia do texto final do SCD 4/2015, que institui a Lei Brasileira
da Inclusão da Pessoa com Deficiência.
"Qual o custo para os cofres públicos da viagem dos 10 senadores para a
Venezuela. (diárias, o custo do jatinho da força aérea, diarias de pilotos e
tripulação)?" (sic)
"Olá, estou buscando informações sobre, como os dados das Opiniões Populares
(RSF 26/2013) são tratados pelos Senadores. Uma vez que representam a
Participação Popular." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

"Olá! Meu nome é XXX e estou ingressando com uma ação de pensão alimentícia
contra um servidor do gabinete do senador Renan Calheiros chamado XXX,
porém não tenho encontrado seu contracheque no Portal da Transparência.
Então gostaria de me certificar se este ainda é servidor do senado e como farei
para conseguir consultar o cargo e o salário do mesmo. Grata. XXX." (sic)

ATENDIDO

"Prezados Srs, Gostaria de saber qual é a base legal para a existência de
servidores comissionados alocados na DGER, que é órgão exclusivamente
administrativo e onde não há senadores. Cabe frisar que os servidores
comissionados alocados na DGER não exercem funções de direção, chefia e
assessoramento, confronto com o Art 37, V, da CF que diz que (...)os cargos em
comissão(...) destinam‐se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento. Já o RASF limita os cargos comissionados para atuação direta
com os senadores e não faz previsão de servidores comissionados em áreas

ATENDIDO
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administrativas do SF. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Boa tarde! Gostaria por gentileza, de saber como tenho acesso a nota fiscal
apresentada por um senador, afim de comprovação de despesas."(sic)

ATENDIDO

"Bom dia... Trabalho em Corregedoria, e gostaria de obter qualquer relatório
final de Sindicância Investigativa, ou Punitiva que já ocorreu no âmbito do
Senado Federal e que se tornou pública, que não é sigilosa. E possível ter acesso
ao arquivo via e‐mail em pdf ou .doc ? Como posso acessá‐lo. Caso esteja no
banco de dados. Obrigado." (sic)
"Gostaria de receber em meu email os benefícios que os senadores tem direito."
(sic)
"Bom dia, estou fazendo um trabalho acadêmico e o assunto é sobre o congresso
e os BRICS a informação que eu desejo é algum documento referente a posição
do congresso em relação a primeira cúpula dos BRICS em 2009; alguma plenária
ou comissão! desde já agradeço." (sic)
"Gostaria de saber como eu encontro os resultados das votações para saber
quem votou em que, e a presença diária dos senadores." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

O cidadão solicita cópia da MPV 672/2015, que dispõe sobre a política de
valorização do salário‐mínimo para o período de 2016 a 2019.

ATENDIDO

"Bom dia! Na tramitação abaixo o 2 links ver diário não estão funcionando e ao
pesquisar no DSF não consigo salvar esta dando erro também. DSF
12/12/2008.Obrigada e no aguardo MPV ‐ MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 449 de
2008Ver também: PLV ‐ PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (CN) 2 de
2009Publicação em 13/12/2008 no DSF Página(s): 3 ‐ 590 PUB EMENDAS 1 A 371
Suplemento ( Suplemento nº 207) (Ver Diário) 12/12/2008 ATA‐PLEN ‐
SUBSECRETARIA DE ATA ‐ PLENÁRIO Ação:As emendas oferecidas a esta Medida
Provisória foram enviadas à SEEP, nesta data, para confecção de avulsos, e
publicadas em Suplemento ao DSF de 13 de dezembro do corrente.À
SACMRecebido em:SACM ‐ SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS Publicação
em 13/12/2008 no DSF Página(s): 3 ‐ 590 PUB EMENDAS 1 A 371 Suplemento (
Suplemento nº 207) (Ver Diário)"(sic)
O cidadão não tem acesso à internet e, por esse motivo, solicita cópia do
discurso do Senador Magno Malta, realizado na sessão plenária de quarta‐feira,
15/4, sobre maioridade penal.

ATENDIDO

ATENDIDO

O cidadão solicita a cópia da Medida Provisória 672/2015.

ATENDIDO

"Bom dia, Venho através deste comunicado pedir que estou precisando de um
estatuto ECA atualizado. Sou conselheira tutelar da cidade de Tenente Ananias e
o que temos não é atualizado. Bom dia." (sic)
O cidadão solicita a 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 e, por isso, solicita que o tamanho da
fonte do texto seja maior do que o normal. Solicita o envio por correspondência.
"Quanto foi gasto nessa última viagem dos senadores Aécio Neves (PSDB),
Aloyzio Nunes (PSDB), Cássio Cunha Lima (PSDB), Ronaldo Caiado (DEM),
Agripino Maia (DEM) e Sérgio Petecão (PSD) à Venezuela?"(sic)

ATENDIDO
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ATENDIDO

ATENDIDO

A cidadã solicita o texto do acordo celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para melhoria
da Observância Tributária Internacional e Implementação do FATCA, tratado em
23 de setembro de 2014 e aprovado pelo Congresso através do PDS 257/2015,
na quinta‐feira, 25/6
"Boa tarde. Trabalho na Assessoria Jurídica do Departamento de Pessoal da
Câmara dos Deputados e estou realizando um trabalho sobre adicional noturno.
Gostaria de receber algum esclarecimento sobre as perguntas números 4 e 5
contidas no pedido de informação nº 0012671/15/WW, o qual me foi
respondido no dia 10/6/2015. Reproduzo o conteúdo da mensagem relacionada:
Questão 4: Além disso, a hora noturna trabalhada é considerada como sendo 52
minutos e 30 segundos para fins de contagem da jornada ordinária ou somente
para o pagamento do adicional noturno (artigo 75 da Lei n. 8.112/90)? Resposta:
Somente para pagamento. Questão 5: Em outras palavras, quantas horas serão
computadas na jornada diária dos servidores que laborem entre 22 horas e 5
horas? 7 ou 8 horas? Resposta: O sistema de frequência apura 08 horas.
Pareceu‐me que as duas respostas estão contraditórias. Sendo assim, pediria
que me confirmassem o seguinte questionamento: O sistema de frequência
contabilizará 7 ou 8 horas na jornada daqueles servidores que trabalharem entre
22 horas e 5 horas. Obrigado. XXX Câmara dos Deputados Departamento de
Pessoal Assessoria Jurídica ‐ Anexo I ‐ Sala 908 Telefone: XXX E‐mail:
xxx@camara.leg.br." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de saber os nomes dos candidatos nomeados no último
Concurso do SF de 2012 após a validade do mesmo. Esclareço que obtive esta
informação e que inclusive há processo no TCU e que não encontrei nada a
respeito na relação de nomeados disponível no site do SF. Obrigado pela
atenção." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Boa tarde, gostaria da exposição de motivos do constituinte ou outro material
de fundamentação referente ao paragrafo 3º do artigo 55, mais especificamente
quando ele garante ao parlamentar a ampla defesa, positivado no final do § 3º.
Li no diária da assembleia nacional constituinte o debate sobre a mudança de
plena defesa para ampla defesa. obrigado XXX." (sic)

ATENDIDO

"Prezados, Solicito consulta aos documentos do parlamento que subsidiaram o
texto do artigo 3 da Constituição Federal do ano de 1891 (primeira constituição
republicana). Att, XXX." (sic)
"Bom dia. Com a finalidade de contribuir para pesquisa acadêmica, gostaria que
me fosse enviada a Mensagem n. 62 de 1981, referente ao PLN 13 de 1981, que
originou a Lei n. 6.938 de 1981." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

O cidadão solicita a copia da lei 5.116/94

ATENDIDO

"Prezados, sou funcionária do Banco do Brasil e solicito a informação sobre a
pensionista XXX, cpf: XXX: ela está VIVA?" (sic)

ATENDIDO
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"Requeremos cópia – preferencialmente digital – do anteprojeto e projeto da lei
imperial n. 704 de 29 de agosto de 1853, bem como qualquer outro documento
relativo à citada lei e/ou relativo à criação da Província do Paraná. O material
será usado em parecer técnico a ser elaborado para a Assembléia Legislativa do
Paraná, acerca de projeto de lei estadual que tem por objetivo alterar a data
magna do estado. Grato, XXX." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de ter acesso à gravação integral (áudio e vídeo) da audiência pública
realizada no dia 18 de março de 2014, na 7ª Reunião Extraordinária, destinada à
instrução das PECs n. 17/2012 e 39/2012, bem como a eventuais documentos
resultantes do ato." (sic)
"Prezados,Trabalho para empresa Thomson Reuters ‐ Editora Revista dos
Tribunais e realizo análises e atualizações para a nossa aplicação online e
verificamos que o Ato da Mesa do Congresso Nacional 1, de 2015 trás o texto do
Regimento Interno (Regimento Comum do Congresso Nacional) diferente das
alterações trazidas anteriormente pela Resolução 1 de 2015, do Congresso
Nacional, estando os textos dos artigos 106‐A e 106‐B trocados e com parágrafos
suprimidos e, juntamente, a isso um novo artigo o 106‐D. Esta compilação
realizada pelo ato teve essas alterações ou se foi um erro na publicação da
Resolução 1/2015, do Congresso e teremos uma retificação?Desde já agradeço,
permanecendo no aguardo de uma resposta quanto ao caso
apresentado.Atenciosamente,XXX Editorial AnalystThomson ReutersRevista dos
TribunaisPhone: XXX
xxx@thomsonreuters.comwww.thomsonreuters.comwww.rt.com.br" (sic)
"Bom dia! Solicito verificar a possibilidade de informar o documento que contém
o resultado da CMPI do "Índio", cujo relator foi o Sen Ronan Tito, nos idos de
1987."(sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber se é acessível ao público em geral a biblioteca virtual.
Consegui fazer cadastro mas não tenho acesso as obras."(sic)

ATENDIDO

"Prezado(a), realizo pesquisa história sobre Direito Constitucional, e pergunto
sobre a disponibilidade da obra Representação por inconstitucionalidade,
publicada em meados da década de 1970 pelo Senado e STF. Caso a obra esteja
disponível, peço para que me informem, por gentileza. Obrigada."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
"Um executivo do BNDES necessita de ter contato com o Consultor Legislativo
XXX. Poderiam disponibilizar o e‐mail dele?Agradeço desde já.XXX
Bibliotecário"(sic)
ATENDIDO
"gostaria de saber qual o custo total da ida dos nobres senadores a
venezuela.grato.ps. lei de acesso a informacao.ps. NAO concordo com a
divulgacao da minha msg, mas o sistema te obriga a concordar para envio, o que
eh anti etico."(sic)
"As tabelas disponibilizadas nesta Página do Senado (link abaixo) omite tanto o ATENDIDO
nome do Servidor como o local onde ele está alocado. Gostaria de receber as
tabelas completas com dados mensais para os períodos de 2006‐2007 e 2011‐
2015
http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/servidores/consulta_remuneracao.a
sp?0,9961817." (sic)

22

"Prezados, gostaria de ter acesso a transcrição da sabatina dos seguintes atuais
Ministros do STF: Celso de Melo, Marco Auréilio de Melo e Ricardo Lewandoski.
Ressalta‐se que dos 12 atuais ministros, somente destes três não foi possível
obter documento com as notas taquigráficas por meio do sítio do senado
federal, conforme orientação do Setor de Taquigrafia e do Setor de Pesquisa do
Senado. Diante disso, recorremos ao setor de Arquivo, a fim de ter acesso a
estes importantes documentos." (sic)
"Qual a data prevista da divulgação dos dados LOA 2015 ‐ Transferências
Constitucionais, LOA 2015 ‐ Transferências Constitucionais ‐ por Estado, LOA
2014 ‐ Transferências Constitucionais ‐ todos os Municípios ? Cujo site e
http://www12.senado.gov.br/orcamento/loa?ano=2015." (sic)
O cidadão reitera o pedido das biografias impressas, dos Senadores Fernando
Collor e Aécio Neves.
"Estudo os trâmites legislativos, pois trabalho numa Câmara Municipal. Gostaria
de saber como foi criada a Comissão Externa que foi à Venezuela. Como posso
ter acesso ao requerimento e à deliberação para a formação dessa comissão? É
possível me informar os links desses documentos, ou me enviar cópias?
Agradeço pela atenção que me for dispensada." (sic)
"Em vista de pesquisa acadêmica que pretendo realizar, pergunto se consta do
arquivo material (atas, etc) referente às sabatinas dos ministros do Supremo
Tribunal Federal, realizadas pelo Senado Federal, entre o período de 1930‐1945.
Se for mais fácil identificar pelos nomes dos ministros, ei‐los: Octávio Kelly,
Carlos Maximiliano, Bento de Faria, Laudo de Camargo, Edmundo Lins,
Hermenegildo de Barros, Carvalho Mourão, Costa Manso, Plínio Casado,
Ataulpho de Paiva, Eduardo Espínola. Att, XXX." (sic)
"GOSTARIA DE SABER ONDE POSSO CONSULTAR OS VALORES E OUTROS
RECURSOS QUE OS SENADORES DO MEU ESTADO (RN) DESTINARAM, POR E‐
MAIL." (sic)
"Boa tarde, Solicito‐lhes, por favor, o email institucional do servidor do Senado
Federal, Sr. XXX, para encaminhar‐lhe convite para palestra, a ser agendada
futuramente, sobre questões previdenciárias. Obrigado pelo retorno. XXX
Assessor bancada do Partido dos Trabalhadores (PT)Câmara de Vereadores de
Panambi(RS)." (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

