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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Agosto foram recebidos 58 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 58 pedidos de informações, 25 (43,1%) foram atendidos em até
um dia, 9 (15,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 19 (32,8%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 5 (8,6%) 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 743 pedidos de informações
recebidos até o mês de Agosto, 282 (38%) foram atendidos em até um dia,
164 (22,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 268 (36%) entre seis
e vinte dias, e 28 (3,8%) em mais de 20 dias. Na data de emissão deste
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relatório (25/9/2015), havia 1 (0,1%) pedido em tramitação fora do prazo
legal.
PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A AGOSTO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
Total
geral
4
15
23
1
1
11

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
OUTROS
SENADOR
SERVIDOR
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
DIÁRIAS E PASSAGENS

1
1

%
6,9%
25,9%
39,7%
1,7%
1,7%
19,0%
1,7%
1,7%
1,7%

Total Geral

58

100,0%

1

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 1 (uma) negativa de acesso no mês de Agosto (1,7%) por
tratar‐se de pedido genérico. Esse pedido não gerou recurso.
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5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 7 (sete) pedidos foram respondidos com referência aos
portais do Senado Federal, representando 12,1% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Prezado(a), boa tarde. Sou professor e pesquisador na UFJF e estudo os debates
em torno do problema siderúrgico nacional na Primeira República. Eu gostaria de
ter acesso a um projeto que teve origem no senado em 1923 e que resultou no
decreto 4.801, de 9/1/1924. O projeto é o de n. 420, Autoriza a amparar a
indústria siderúrgica. Eu tenho interesse na documentação associada a esse
processo, como relatórios, pareceres, exposições de motivos etc. Desde já
agradeço. Atenciosamente, XXX." (sic)

STATUS
ATENDIDO

"Olá! Gostaria de obter informacões sobre os senadores da atual legislatura. Os
dados de meu interesse são: foto oficial, nome, telefone, email, endereco do
gabinete, etc. De preferência em formato JSON ou CSV." (sic)
"Preciso da relação de presenças e faltas dos senadores nas sessões ordinárias
nesse primeiro semestre de 2015."(sic)
"Carxs, em consulta aos relatórios da presidência do Senado Federal não pude
deixar de notas a falta de informações referentes aos cargos de presidência e
vice‐ presidência das comissões permanentes nos documentos referentes aos
anos de 1991, 1993, 1994, 1997 e 1998. Desse modo, vocês podem me indicar
onde poderei encontrar essas informações? Há algum site ou mesmo relatório
alternativo onde posso encontrar quem foram os Senadores que ocuparam os
cargos de presidente e vice‐presidente das comissões permanentes nos anos
indicados acima? Desde já 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 durante a vigência de 01/07/2014 até 30/06/2015. 1 ‐ Todos
as cláusulas, parágrafos e incisos deverão ser obedecidos tanto pela Empresa
quanto pelo Senado Federal ou algum deles poderão receber alguma exceção
para o não cumprimento parcial ou total. 2 ‐ Caso sim, alguma cláusula,
parágrafo e inciso não precisam ser compridos por nenhumas das partes quando
necessários, citar cada um delas. 3 ‐ Na cláusula terceira no inciso I ‐
acompanhado rigorosamente o comprimento, pela CONTRATADA, de todas as
suas obrigações trabalhistas, previdenciária e tributárias relacionado ao
respectivo contrato, ficaram as seguintes dúvidas. a ‐ Tanto a CLT quanto
Convenção Coletiva STICMB são consideradas obrigações trabalhistas deverão
ser obedecidas pela empresa como está no contrato ou poderá haver exceções,
citar cada uma delas b ‐ Quando a empresa não esta cumprindo alguma ou várias
determinações contidas na CLT e na Convenção Coletiva STICMB, e o Senado
Federal torne‐se ciente de tais fatos, poderá obrigar a empresa a cumprir ou o
Senado Federal não tem obrigação de forçar a empresa a cumprir obrigações
trabalhistas e sim de apenas acompanhar. c ‐ Quando ocorre o informado no
Item acima (3.b), quais são as medidas sempre adotadas pelo Senado Federal. 4 ‐
Quando ocorre um caso de descriminação estética e racial por funcionários
deste contrato, quais são as medidas adotadas pelo Senado Federal nestes
casos. Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º, cada
item seja respondido separado de forma clara e fácil compreensão para

ATENDIDO
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ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

divulgação publica. Também solicito que a resposta atenda os artigos presentes
no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art.
15, Art. 16, Art. 17, Art. 19." (sic)
"Não consigo ver as Emendas ao Projeto de Lei 2546/03 (PLC 10/2004) ‐
regulamentação das PPPs. Sei que receberam 105 emendas no Senado, porém
onde eu as encontro?" (sic)
"Prezados senhores, Gostaria de saber qual é o efetivo e composição,
discriminado por áreas, do setor de assessoramento legislativo da Consultoria
Legislativa do Senado Federal. Atenciosamente," (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados, Sou estudante de Direito e estou pesquisando acerca da lei de crimes
hediondos (8.072/90). Logo gostaria de saber se poderiam, por gentileza, enviar‐
me a exposição de motivos da mesma juntamente com as razões da sanção
presidencial. Att. XXX." (sic)

ATENDIDO

"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. Devido ao
Atendimento nº 1318325 não trazer a informações da pedido de informação nº
0014203/15/WW solicito os seguintes esclarecimentos: Item 1 ‐ A solicitação nº
0014203/15/WW se enquadra ou não na Lei de acesso a Informação do Senado
Federal. Item 2 ‐ Não ficou claro na o item 3 na solicitação nº 0014203/15/WW
teve seu acesso negado ou não por conter dados sigilosos. Item 3 ‐ Por qual
motivo o item 4 na solicitação nº 0014203/15/WW não foi atendido
corretamente como consta trazendo o motivo destes documentos serem
sigilosos. Item 4 ‐ Baseado no fato que o item 4 na solicitação nº
0014203/15/WW não foi respondido corretamente pois não trouxe qual tipo de
informação se nome de pessoa, local ou maquina e por qual motivo detalhado
oferecia risco a segurança institucional ou pessoal ignorando os seguintes pontos
presente ATC‐9‐2012 do Senado Federal, Art. 5º, Art. 15 inciso II, Art. 16 1º e 2º
parágrafos, Art. 17 Paragrafa único, Art. 24 inciso I, II, III, Art. 25 inciso I, II, III, Por
isso questiono se o conteúdo resposta no Atendimento nº 1318325 realmente
atendem os artigos acima mencionados, sim ou não. Junto da resposta desta
solicitação deverá conter nome completo do responsável pelo conteúdo da
resposta do atendimento, nome do setor ou unidade técnica na qual ele
pertence (Exemplo: NGCOT, SADCON, Secretaria‐Geral da Mesa, Diretoria‐Geral
do Senado). Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º e
2º, cada item seja respondido separado de forma clara e fácil compreensão para
divulgação publica. Também solicito que a resposta atenda os artigos presentes
no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art.
15, Art. 16, Art. 17, Art. 19." (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 atendimento nº
1318325 foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: Na
afirmativa do feita cabe lembrar que os dados requeridos por V. S.ª em diversos
Atendimentos não faz parte das atribuições de nenhuma unidade técnica do
Senado Federal 1 ‐ Informe o numero das solicitações desses atendimentos que

ATENDIDO
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ATENDIDO

não faz parte das atribuições de nenhuma unidade técnica do Senado Federal. 2
‐ Se em atendimentos anteriores por qual motivo o Art. 15, III não foi respeitado
e atendido corretamente na resposta ao atendimento. 3 ‐ Para um maior
esclarecimento, está unidade técnica não tem a obrigação de atender e respeitar
o Art. 4º do ATC‐9‐2012 do Senado Federal, informe o nome desta unidade
técnica. 4 ‐ Qual unidade tecnica ou setor do Senado Federal e responsavél pela
reposta a solicitação 0014203/15/WW, e se ela foi encaminhada corretamente
como consta no Art. 14 do ATC‐9‐2012 do Senado Federal. Solicito que como
consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º e 2º, cada item seja respondido
separado de forma clara e fácil compreensão para divulgação publica. Também
solicito que a resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado
Federal sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19."
(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 atendimento nº
1318325 foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: No
Atendimento nº 1313083 e informado na resposta do Item 4 e 5 que poderia
solicitar esta informação, para evitar que que esta unidade técnica utiliza se a
resposta mobilização excepcional de recursos e servidores..., escolhi o tipo de
relatórios mais simples, que evitaria ter conteúdo sigiloso, fiz uma simulação e
este relatórios levou 83 segundos para ser gerado em pdf, devendo ser ser
encaminhado para Comissão Permanente de Acesso a Dados para que esta
classificação seja efetuada, portanto ficou as seguintes duvidas. 1 ‐ Informe de
forma detalhada em qual parte ou forma a geração deste relatório utilizaria
mobilização excepcional de recursos e servidores.... 2 ‐ Quantos servidores e
quias recursos excepcional seriam necessários para geração deste relatório. 3 ‐ O
relatório chegou a ser gerado e encaminhado para Comissão Permanente de
Acesso a Dados? Se sim, como foi encaminhado em formato impresso, digital
através de email, digital através outro sistema (informar qual o sistema) 4 ‐
Então o Senado Federal confirma que os Artigos 14, 15, 16, 17, 18, 20 do ATC‐9‐
2012 do Senado Federal não poderão ser cumprindo devido os itens 3 e 4 da
solicitação 0014203/15/WW mobilização excepcional de recursos e servidores...
como informado Atendimento nº 1318325 e que não teria nenhuma outra rasão,
caso tenha desejo saber o motivo detalhado. Solicito que como consta no ATC‐9‐
2012 do Senado Federal Art. 1º e 2º, cada item seja respondido separado de
forma clara e fácil compreensão para divulgação publica. Também solicito que a
resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal
sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19." (sic)
"Olá, boa noite. Gostaria de uma informação de vocês. Quantas resoluções
foram expedidas pelos Senado até o presente momento: RESOLUÇÕES
EXPEDIDAS EM RAZÃO DO ART. 52, X, DA CF RESOLUÇÕES EXPEDIDAS EM RAZÃO
DO ART. 52, CF, POR DECISÃO DEFINITIVADO STF EM RE." (sic)
"Solicito, em planilha Excel, a relação dos senadores com o número de faltas
justificadas (numa coluna) e não justificadas (em outro coluna) e o valor
descontado do salário de cada senador pelas faltas não justificadas. Informar o
critério para o desconto de faltas. Quais as justificativas aceitas? No caso de
sessões em que ocorrem votações, é necessário que o senador esteja presente a
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

todas elas? Se estiver ausente em parte das votações, o desconto é
proporcional?" (sic)
"Solicito a relação das obras de arte do acervo do Senado Federal com as
seguintes especificações. 1 ‐ Quantas artes integram o acervo? 2 ‐ Especificar o
número por categoria: pintura, escultura, gravura, desenho, enfim. 3 ‐ Informar
valor estimado de cada uma delas. 4 ‐ Informar onde está cada uma delas (local
no Senado, nos gabinetes de senadores, nos apartamentos funcionais ou em
qualquer outro local). 5 ‐ Quem é o responsável por cada uma delas? 6 ‐ Há
obras de arte à disposição de pessoas estranhas ao quadro de senadores ou
servidores? Há obras de arte sob a responsabilidade de senadores ou
servidores?" (sic)

ATENDIDO

"Solicito o envio do discurso proferido pelo Senador Jader Barbalho no dia
16/06/2015 que, ao meu sentir, trata‐se de uma obra prima que deve ser
impressa, lida e relida tamanha a realidade de suas palavras. Ficarei muito
grato." (sic)

ATENDIDO

"Relatório final da Audiência Pública sobre preços dos veículos comercializados
no Brasil, realizada pela CAE ‐ COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, no dia
25/02/2014." (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita o envio de todas as informações referentes ao PLS 13/1988,
que aprova a alteração da denominação do Banco Regional de Brasília S/A BRB,
dispõe sobre sua participação no capital de empresas, e da outras providências,
como, por exemplo, texto do projeto, emendas, requerimentos etc
"Gostaria de saber onde acesso a numeração do veículo utilizado por cada
senador. Aguardo o retorno." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber qual a lei que estabelece que senadores da República possam
e/ou devam utilizar recursos públicos para ir em outros países para visitar presos
políticos." (sic)
A cidadã solicita as notas taquigráficas da sabatina dos seguintes Ministros:
Ricardo Lewandowski Nelson Jobim Mauricio Correia Ilmar Galvão Marco Aurélio
Carlos Vellozo Celso Mello Sepulveda Pertence Paulo Brossard
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Solicito as seguintes
informações relacionada aos Atendimentos nº 1311785, 1311787, 1311788, nº
1311780, nº 1311665 e 1311666, nº 1310916 e 1310917, 1315740 Sendo os
seguintes itens: Item 1 ‐ Nome completo do responsável ou responsáveis pelo
conteúdo da resposta do atendimento. Item 2 ‐ Nome completo do chefe de
setor ou superior que fiscaliza e demanda ordens ao responsável do Item 1 Item
3 ‐ Nome do setor ou unidade técnica na qual cada um deles tanto o item 1
quanto o item 2 pertence (Exemplo: NGCOT, SADCON, SECOM, Secretaria‐Geral
da Mesa, Diretoria‐Geral do Senado). Afim de deixar mais claro minha solicitação
deixo um exemplo de como desejo a resposta: Atendimentos nº 1011785,
conteúdo da resposta feita por Amanda Silva, tendo seu supervisor Fernando
Dias ambos ambos pertencentes ao SADCON. Atendimentos nº 1011786,

ATENDIDO
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

conteúdo da resposta feita por Tiago Almeida, tendo seu supervisor Wilson
Carlos ambos ambos pertencentes ao NGCOT. Não está sendo solicitado a lista
de servidores do Senado Federal como consta no Atendimento nº 1315740, mas
sim aqueles que foram responsáveis por cada um dos atendimentos informado
acima. Portanto caso o Senado Federal não tenha os dados detalhado sobre cada
solicitação e atendimento feito pelo SIC deverá ser informado na resposta.
Caso a informação seja considerada sigilosa deverá ser informado o motivo de
forma detalhada como consta no Art. 16 1º e 2º parágrafos no ATC‐9‐2012 do
Senado Federal. Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art.
1º e 2º, cada item seja respondido separado de forma clara e fácil compreensão
para divulgação publica. Também solicito que a resposta atenda os artigos
presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, sendo eles
Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 24, Art. 25." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O Atendimento nº 1319666
foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: Item 1 ‐ No 3º
parágrafo no meu entender para obter a lista todos os funcionários que, direta
ou indiretamente trataram de formular respostas gastaria tempo e recursos do
Senado Federal, mas estas informações não estão disponíveis em formato digital
ou apenas o processo de solicitação inicial no qual eu fiz no site e digital, e o
processo final de resposta por email seria digital. Item 2 ‐ Afim de entender
todos o processo usado pelo Senado Federal para solicitações de acesso
informação, existe algum setor ou link que mostre de forma transparente todos
o processo feito pelo Senado Federal relacionado as solicitações, desde o inicio
quando a solicitação e feita no site, mostrando quem tem acesso a minhas
informações, se algum documentos relacionado a minhas solicitação e impresso
e encaminhado para algum setor do Senado Federal ou para alguma empresa
terceirizada tem acesso a meus dados e solicitações. Item 3‐ Vale ressaltar que
muitas das minhas solicitações foram divididas em 2 ou 3 partes devido a
limitação de 2000 caracteres, em outros caso, como no Atendimento nº 1319451
ou Item 5 não foi respondido fazendo necessário gerar uma nova solicitação.
portanto neste ambos os caso o Senado Federal ainda considerá como sendo
pedido abusivo por parte do solicitante. Solicito que como consta no ATC‐9‐2012
do Senado Federal Art. 1º e 2º, cada item seja respondido separado de forma
clara e fácil compreensão para divulgação publica. Também solicito que a
resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal
sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 24, Art.
25." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O atendimento nº 1319451
foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: Item 1 ‐ Na resposta
dada ao 2º Item da solicitação nº 0014421/15/WW foi mencionado o parecer
nº340/2015‐ADVOSF este documento não foi anexado nem disponibilizado o link
para que se feita a verificação das afirmações feitas, por este motivo solicito uma
copia anexada ou um link de acesso publico para que confirmar a veracidades
das informações prestadas no atendimento. Item 2 ‐ Não existe uma forma
transparente na qual possa comprovar que a seguinte resposta que a realização
de uma pesquisa para localizar e consolidar as informações pleiteadas exija a
9

ATENDIDO

ATENDIDO

mobilização excepcional de recursos e servidores, que gerem prejuízo as
atividades regulares da administração do Senado Federal usada em diversos
atendimentos, não estaria sendo usada como uma forma de dificultar o acesso a
documentos que podem comprovar adulteração do ponto eletrônico evitando
denúncia pública de irregularidades em contratos. Item 3 ‐ Na solicitação nº
0014421/15/WW a resposta ao 5º Item não foi mencionado no atendimento nº
1319451 portanto solicito a resposta 5º Item nº 0014421/15/WW e por qual
motivo ele foi ignorado desejo saber se ele não foi respondido intencionalmente
ou foi uma falha do setor responsável pelo atendimentos. Item 4 ‐ A resposta ao
atendimento nº 1319451 foram elaboradas ou passaram pelo NGCOT. Solicito
que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 1º e 2º, cada item seja
respondido separado de forma clara e fácil compreensão para divulgação
publica. Também solicito que a resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐
9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art. 15, Art. 16,
Art. 17, Art. 19, Art. 24, Art. 25." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O Atendimento nº 1319666
foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: Item 1 ‐ No 1º para do
Atendimento nº 1319666, o Senado Federal está afirmando que o nome de
funcionário do que elaboram e autorizaram a resposta a determinado
atendimento não e de interesse publico, então como de forma transparente a
publica o Senado Federal poderá me comprovar que que diversas solicitações de
acesso a informação não foram ignoradas ou tiveram item ao qual foram
respondidos fazendo com que eu tivesse que efetuar uma nova solicitação ou
que solicitações completamentes diferentes tiveram respostas iguais de forma
intencional. Item 2 ‐ No 2º parágrafo o Senado Federal afirma que diversos
órgãos e servidores pelo quias as solicitações passam, isso que dizer que apesar
do SIC se um sistema informatizado não existe um controle de quem tem acesso
as solicitações, elabora o conteúdo, é quem autoriza que esta resposta seja
encaminhada ao solicitante. Item 3 ‐ Então caso o solicitante ache que diversas
solicitação estejam sendo atrasas, ignoradas, sendo respondias de forma
incompleta de forma intencional ou até mesmo falsas. Ele não tem o direito de
saber o nome dos os órgãos ou unidades técnicas e seus responsáveis pelo
conteúdo do atendimento. Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado
Federal Art. 1º e 2º, cada item seja respondido separado de forma clara e fácil
compreensão para divulgação publica. Também solicito que a resposta atenda os
artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, sendo
eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 24, Art. 25." (sic)

ATENDIDO

"Prezado(a), agradeço a resposta ao pedido de informação n. 0015213/15/WW.
As informações e documentos enviados são pertinentes à minha solicitação,
obrigado. Contudo, eu tenho interesse especialmente no relatório da Comissão
Parlamentar que deu origem a esse projeto. Eu tenho uma série de informações
de contexto a respeito que ajudariam a especificar melhor o que eu estou
procurando, mas que não consigo fornecer em 500 caracteres. Por favor, me
forneçam um canal de comunicação por e‐mail. Att." (sic)

ATENDIDO
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"Prezados, Realizei a solicitação número 0015005/15/WW. Recebi hoje um dos
documentos que necessitava (a encomenda realizada pelo Visconde de Abaeté
ao pintor Pedro Américo do quadro Fala do Trono). No entanto, na solicitação,
havia pedido também a encomenda do quadro Juramento da Princesa Isabel,
feita pelo mesmo Visconde de Abaeté (na época, presidente do Senado), ao
pintor Victor Meirelles. A encomenda foi feita, provavelmente, em maio de
1871. Gostaria de saber se esse documento também encontra‐se no arquivo, já
que ambas as encomendas foram realizadas pelo Visconde e em datas
próximas." (sic)

ATENDIDO

"Prezados, bom dia Cumprimentado‐os, gostaria de ter acesso a exposição de
motivos da Lei 10.603 de 2002, que se refere a proteção de dados de teste para
medicamentos. A fim de estudo. Respeitosamente XXX." (sic)
"Prezados, quantos cargos vagos de Consultor Legislativo ‐ especialidade
assessoramento legislativo existem atualmente nessa Casa Legislativa e quais as
suas subáreas, bem como quantos pedidos de aposentadoria referente a
ocupantes deste cargo citado, por subárea, estão em tramitação administrativa
no Senado Federal? Grato pela atenção." (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita o pronunciamento do ex‐senador Guido Mondin, realizado no
dia 11 de setembro de 1962, em homenagem ao pintor Aldo Locatelli.
"Na qualidade de Cidadão Brasileiro, pagador de impostos, também sustentador
desse órgão público, solicito informações dos valores em real gastos na viagem
de turismo dos senadores à visitação de presos contrário ao governo da/na
Venezuela. Informo que já fiz outra solicitação e até o presente momento não
recebi nenhuma resposta. Estou aguardando."
O cidadão solicita a lista de votação nominal do PLC 90/2012, que prorroga o
prazo para que sejam ratificadas as concessões e alienações de terras feitas
pelos Estados em faixa de fronteira e dá outras providências.
Prezados Senhores(as), Boa tarde! Ontem a Excelentíssima Senhora Ministra do
Supremo Tribunal Federal Dra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, em palestra
proferida na 13ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
mencionou discurso do Excelentíssimo Senhor Senador Dr. Amaro Cavalcanti que
abordou a Moralidade Administrativa. Efetuei pesquisa no site do Senado
Federal e não consegui localizar o pronunciamento supracitado. Nesse sentido,
indago a V.Sas. acerca da possibilidade de acesso ao referido documento. Muito
obrigado pela atenção à solicitação acima descrita.
"Prezados, gostaria de obter informações sobre todas as audiências públicas que
o Senado já realizou sobre o direito ao aborto. Seja para legalizá‐lo, seja para
reduzir as hipóteses já existentes no Código Penal." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O Atendimento nº 1319666
foi atendido parcialmente solicito a seguintes explicações: Item 1 ‐ No 1º
paragrafo e afirmado que Estado tem a obrigação de proteger a informação
pessoal quando ela não diz respeito ao interesse público portanto o Senado
Federal que quem determina o que e de interesse publico? Item 2 ‐ Segundo
consta nome de quem responde a solicitação não é informação pessoal já que
eles e um funcionário publico e seu nome deve ser divulgar ao publico sendo
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necessário apenas relacionar o nome do funcionário a solicitação que ele teve
acesso, e por ele ter acesso aos dados pessoais do solicitante para segurança do
mesmo as informações de quem teve acesso a dados pessoais deveria estar
disponível ao solicitante. Item 3 ‐ Quando e feita uma solicitação o solicitante e
obrigado a informa Nome Completo, CPF, Endereço Completo, Telefone isso e
solicitado para a segurança do Senado Federal, entretanto como o Senado
Federal de forma transparente pode mostrar que estes dados estão seguros ao
passar por diversos funcionários e setores como e informado no 2º paragrafo do
atendimento. Item 4 ‐ Quantas empresa terceirizadas tem acesso a esses dados
pessoais do solicitante. Item 5 ‐ Sem saber quem teve acesso a dados de uma
solicitação de acesso a informação, caso o solicitante receba ameaças de um
funcionário terceirizado com um contrato com Senado Federal, como ele mesmo
poderá determinar se houve um vazamento de informações por parte do Senado
Federal ou Empresa terceirizada já que o mesmo não sabe que teve acesso ao
seus dados pessoais. Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal
Art. 1º e 2º, cada item seja respondido separado de forma clara e fácil
compreensão para divulgação publica." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Devido a acreditar que que a
unidade técnica estaria intencionalmente respondendo de forma errada minhas
solicitações, os seguintes receberam a mesma resposta. Atendimento nº
1323659&#8207; Atendimento nº 1323022&#8207; Atendimento nº
1323021&#8207; Atendimento nº 1323041&#8207; Atendimento nº
1322735&#8207; Atendimento nº 1323834&#8207; Atendimento nº
1323829&#8207; Atendimento nº 1323835 Algumas destas solicitações pede
informações completamente diferentes recebendo a mesma resposta com o
mesmo conteúdo de forma claramente a evitar assumir qualquer
responsabilidade de irregularidade de contratos no Senado Federal Exemplo: Na
solicitação 0015239‐15‐WW são questionados pontos contidos em contrato com
empresa terceirizada no Senado Federal afim de determinar se abusos
trabalhistas que tem ocorrido neste contrato foram ignorados ou não pela
fiscalização. Nesta solicitação também e questionado como o Senado Federal
trata questão envolvendo discriminação raciais. Algumas dessas solicitações
envolvem regras internas e como e processados nossos dados pessoais quando
efetuamos uma solicitação como na 0015609/15/WW. Por acreditar que e uma
forma de recusar o acesso a informações solicitadas, como consta Art. 5º A
autoridade que indevidamente se recusar a responder pedido de informação
estará sujeita às responsabilidades descritas na Lei nº 12.527, de 2011 Solicito a
seguinte confirmação do Senado Federal se minhas solicitações foram lidas e
respondidas corretamente e que assume que não houve erros, e nem uma
tentativa do Senado Federal proteger a Empresa Entherm Engenharia com a qual
tem contrato de Nº 0042/2014 de denuncias envolvendo irregularidades
contratuais, sindicais e criminais. Sendo assim solicito resposta seja encaminha e
assinada por autoridade máxima competente ao setor afim de provar que as
solicitações são realmente lidas e atendidas adequadamente." (sic)
"Gostaria de obter a seguinte informação: Desde a entrada em vigor da nossa
Constituição, gostaria de saber todos os vetos ocorridos, se este era total ou
parcial e a data de recebimento pelo Congresso, a data sua análise pelo
12
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Congresso ou em caso de prejudicialidade a data do seu reconhecimento e o ato
que reconheceu esta prejudicialidade. Caso ainda esteja pendente de análise,
favor informar." (sic)
"Solicito a relacao detalhada (nome e instituicao/empresa que representa e
desde quando esta credenciada) de credenciais de colaborador e/ou de
assessores de relacoes governamentais e institucionais registrados no Senado
separando aqueles solicitados na Secretaria e aqueles solicitados por Gabinete.
Solicito ainda que seja detalhado quais os tipos de credenciamento existentes no
Senado e quais as exigencias e criterios de cada um." (sic)
"Bom dia, estou fazendo uma pesquisa sobre as funções do vice‐presidente e a
regulamentação para os casos de impedimento, vacância do cargo de
Presidente. Observei que foram apresentados dois Projetos de Lei por parte do
ex‐senador Júlio Campos, porém não consigo ver o texto das citadas proposições
(PLS 137/1993 de 21/10/1993 e PLS 71/1997 de 23/04/1997 ). Gostaria de
solicitar que tais projetos pudessem ser enviados para o meu email, onde
poderei analisar e aprofundar meus estudos. Obrigado!" (sic)
Boa tarde sr (a) atendente ! Gostaria de saber quais os requisitos que o senador
da republica ou deputado federal deve preencher para solicitar aposentadoria ?
Muito Obrigado." (sic)
A cidadã solicita receber o texto dos projetos PLS 105/1988 e PLS 371/1989 em
seu e‐mail: xxx@xxx.com
"Prezados, gostaria de consultar os discursos e notas taquigráficas do seguintes
senadores do Estado do Maranhão, para o período de 1960‐1980: José Sarney
Vitorino Brito Freire Clodomir Millet Henrique de La Roque Sebastião Archer da
Silva." (sic)
"Boa tarde, gostaria de receber algum material (cartilha, formulário, modelos de
plano de trabalho e de desenvolvimento individual) referente à avaliação de
desempenho dos servidores, principalmente a respeito de conceitos de
desempenho e faixas de notas para fins de estudo." (sic)
"1) Entre 21/06/2015 e a data deste pedido de informações, o Senado Federal,
COM PRÉVIA LICITAÇÃO, firmou contratos de locação de imóveis na condição de
locatário? Caso a resposta a este item seja afirmativa, requeiro cópias dos
editais. 2) Entre 21/06/1993 e a data deste pedido de informações, o Senado
Federal, SEM PRÉVIA LICITAÇÃO (contratação direta), firmou contratos de
locação de imóveis na condição de locatário? Caso a resposta a esta questão seja
afirmativa, requeiro os números dos contratos e os números dos respectivos
processos administrativos. 3) O Senado Federal é parte locatária nalgum
contrato de locação de imóvel com vigência entre janeiro/2011 e
dezembro/2015? Caso a resposta a esta questão seja afirmativa, requeiro: a)
cópias dos laudos de avaliação; b) cópias dos pareceres jurídicos precedentes às
contratações; c) cópias dos termos de referência (projetos básicos) e dos
respectivos contratos. 4) Alguns órgãos/entidades da Administração Pública
Federal, em procedimento que parece voltado a instaurar desestímulo quanto ao
uso da Lei 12.527/2011, orientam os cidadãos que requerem informações a
realizar pesquisas no Portal da Transparência (e/ou noutras páginas eletrônicas)
sem fornecer elementos suficientes/eficazes (tais como links, números dos
contratos, números dos processos administrativos etc) para que as informações
13
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requeridas sejam localizadas, dentre MILHARES de outras. Caso seja este o
procedimento adotado no Senado Federal, requeiro o nome e o cargo da
autoridade que o tenha determinado. OBSERVAÇÕES: 1) NÃO TENHO INTERESSE
EM INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMÓVEIS LOCADOS PARA FINS RESIDENCIAIS; 2)
GOSTARIA DE RECEBER AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS EM MEU ENDEREÇO
ELETRÔNICO." (sic)
O cidadão solicita uma cópia do pronunciamento feito pelo Senador Marcelo
Crivella na sessão plenária do dia 24/8/2015.
"Por que com a LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (lei da
transparência) não são publicados as folhas de ponto dos servidores públicos?
Acredito que a transparência da freqüência do servidor seja tão importante
quanto os seus salários. Existe alguma ação visando dar esta publicidade?"(sic)
O cidadão solicita cópia do pronunciamento do Senador Marcelo Crivela,
proferido na segunda‐feira, 24/8, por volta das 16:30, na sessão plenária, a
respeito da reportagem de Mauro Santaiana dos dados comparativos dos
governos dos ex‐presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique
Cardoso.
"Gostaria de saber se esta casa usará a reserva de vaga das cotas racias para
negros nos próximos concursos e, se possível, tambem informar quando está
previsto o próximo concuso." (sic)
"Pedido de informação nº 0015731/15/WW. Avaliação do atendimento: nota
cinco (5) de um total de 10. Com toda estrutura de que o Senado Federal dispõe
esperava receber melhor e mais adequado serviço para atender a informação
que solicitei. Equipamentos de informática oferecem a resposta padrão que
recebi. Considerando os impostos que pago vis‐à‐vis as elevadas despesas do
Senado Federal, para, afinal, obter esse serviço de má qualidade, só me resta
lamentar profundamente." (sic)
"Solicito o encaminhamento da exposição de motivos da Lei Complementar n.
147/2014, gerado pelo PLC 60/2014, por email, se possível." (sic)
"Requeiro, por gentileza, as discussões, debates, pareceres e emendas do PLN
9/1980 ocorridos entre maio e agosto de 1980. Em especial: Mensagem
Presidencial enviada ao CN n. 64/1980. Discussões e emendas que ocorreram
nos seguintes dias: 10.06.1980 (DCN CN 12 06 1980 pag 1318/ DCN CN 19 06
1980 pag 1472); 19.06.1980. Parecer de número 96 (CN DCN 24 06 1980 pag
1513). Votos do dia 05.08.1980 (DCN CN 06 08 1980 pag 1741). Pronunciamento
dos parlamentares em plenário no dia 05.08.1980. Mensagem do Congresso
Nacional n. 81 à Presidência da República em 13.08.1980. Todas as informações
pedidas são relativas ao PLN 9/1980 que resultou na Lei 6.815/1980." (sic)
O cidadão reclama que a solicitação feita pelo atendimento 0015378/15/WW
não atendeu as suas expectativas.
"Bom dia! Meu nome é XXX, gostaria de saber qual foi a última Medida
Provisória que não foi avaliada pelo Senado Federal." (sic)
"Gostaria de receber todos os projetos de Lei ou alterações na Legislação por
email." (sic)
"Encaminhar material, como Exposição de Motivos ou Pareceres, sobre o Projeto
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de Lei de Conversão nº 12 de 1997, relativo à MPv nº 1.595‐14/1997, que deu
origem à Lei nº 9.527/1997, que alterou a Lei nº 8.112/1990." (sic)
"Qual é o prazo regulamentado para pedido de prorrogação para resposta a
Requerimento de Informação ao Senado Federal?" (sic)

ATENDIDO

"Favor esclarecer se tramita ou tramitou no Senado Federal, no ano de 2015,
pedido de autorização dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da
Barra para realização de operação de crédito externo e/ou emissão de títulos da
dívida pública, nos termos do artigo 28 da Resolução 43 do Senado. Em caso
positivo, favor informar o número do processo legislativo." (sic)
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"A Lei nº 9.527/1997 decorreu do Projeto de Lei de Conversão nº 12 de 1997. Tal
projeto sofreu alterações (emendas) no Parlamento, entre as quais a que
modificou por completo o parágrafo único do art. 36 da Lei nº 8.112/1990.
Gostaria de ter acesso, além do próprio Projeto de Lei de Conversão nº 12 de
1997 e seu respectivo Parecer nº 52 de 1997, da COmissão Mista do CN, a outros
Pareceres, Relatórios, Exposição de Motivos e congêneres que subsidiaram os
Congressistas a aprovarem essa nova redação do parágrafo único do art. 36 da
Lei nº 8.112/1990." (sic)
"Olá, gostaria de solicitar uma tabela com os votos dos senadores no PLS
274/2015. Não consegui acessar estes dados através do site, pois estava dando
erro. http://www25.senado.leg.br/web/atividade/votacoes‐nominais/‐
/v/materia/PLS/274/2015 ." (sic)
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