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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Maio foram recebidos 121 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 121 pedidos de informações, 22 (18,2%) foram atendidos em
até um dia, 25 (20,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 71 (58,6%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 1 (0,8%) foi atendido em mais de
vinte dias. Na data de emissão deste relatório (18/6/2015), havia 2 (1,7%)
pedidos em tramitação no prazo legal.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 393 pedidos de informações
recebidos até o mês de MAIO, 136 (34,6%) foram atendidos em até um

2

dia, 84 (21,4%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 161 (41%) entre
seis e vinte dias, e 10 (3,3%) em mais de 20 dias.
PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A MAIO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CEAPS E NOTA FISCAL
Total Geral

Total
geral
10
31
54
5
2
4
1
7
3
3
1
121

%
8,3%
25,6%
44,6%
4,1%
1,7%
3,3%
0,8%
5,8%
2,5%
2,5%
0,8%
100,0%
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 1 (uma) negativa de acesso no mês de MAIO (0,8%) 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, 38 (trinta e oito) pedidos foram respondidos com
referência aos portais do Senado Federal, representando 31,4% do total
do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Boa noite, sou estudante do curso de direito e estou fazendo trabalho de
conclusão de curso, o meu tema é Delação premiada e estou em busca de
materiais." (sic)
"Solicito Informações sobre o próximo concurso do Senado." (sic)
"Bom dia, sou pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos e necessito
das notas taquigráficas referentes as audiências públicas sobre o Programa
Nacional de Direitos humanos, desde 1994 até 2010, e sobre a constituição da
Comissão
Nacional
da
Verdade.
Desde já agradeço a atenção." (sic)
"Quanto tempo para a mesa do senado se manifestar acerca de um
requerimento proposto?" (sic)
Prezados Srs, Gostaria de saber onde posso encontrar a publicação oficial dos
Atos do Presidente do Senado Federal do ano de 2011. Obrigado." (sic)
"Olá Pessoal, Gostaria de solicitar os dados referentes aos projetos e aos
senadores, de 2010 até hoje, ou anterior se possível. Os dados podem ser
entregues em texto ou CSV. Tais dados serão utilizados para um trabalho da
faculdade, UFABC. Desde já os agradeço. Att, XXX." (sic)
"Pesquisas de Orçamentos/Verbas no GEOSIGA não está funcionando...Informa
que as informações solicitadas NÃO RETORNARAM...Solicito o obséquio de
providências para alimentação do sistema e informações...Antecipadamente,
agradeço a atenção!!" (sic)
"Prezados senhores. Sou bacharelando em Direito pela PUC Minas em Belo
Horizonte. Estou concluindo meu trabalho de monografia para conclusão do
curso, no qual falo sobre os direitos políticos das pessoas com deficiênia. Por
gentileza, se puderem colaborar, com a maior brevidade possível, necessito de
algumas informações oficiais para fins estatísticos da minha pesquisa, a saber:1.
Qual o número de parlamentares com alguma deficiência nessa casa
legislativa?2. Existe algum mecanismo de controle sobre a quantidade de
parlamentares com alguma deficiência nessa casa legislativa?Desde já agradeço
a colaboração para minha pesquisa. Atenciosamente;XXX Servidor Público e
Estudante de Direito." (sic)
"Estou a procura de informações sobre os resultados das eleições presidenciais
durante a Primeira República, especialmente as eleições de Prudente de Moares,
Campos Salles e Rodrigues Alves. O que preciso saber é o resultado final do
pleito em números: votos recebidos pelo vencedor e por todos aqueles que
receberam algum voto na eleição. Onde poderia encontrar estas informações?
Desde já agradeço." (sic)
"Por favor, foi regulamentada, recentemente, alguma lei sobre perturbação de
sossego? Podem me informar sobre esse assunto? Obrigada!"(sic)
"Prezados, boa tarde! Sou Bibliotecária e desejo saber se os senhores tem uma
estimativa quando ocorrerá o próximo concurso para Bibliotecário. Obrigada
pela atenção! XXX Bibliotecária." (sic)
"Solicito informação do andamento do projeto de origem da Câmara Federal
que trata da EC 72/2013 sobre trabalhadores domésticos." (sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

"Com fundamento na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIV (“é assegurado a
todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional”) e inciso XXXIII (“todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral”), e no caput do artigo 37 (“a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”) e na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações
Públicas) requeremos que nos seja franqueado, em até 20 dias corridos o acesso
aos seguintes dados: ‐ registro de entrada e saída de visitantes à residência
oficial do presidente do Senado Federal, no período de 01/02/2015 a
05/05/2015. Favor informar nome, horário e data da entrada e horário e data da
saída. O pedido se dá devido à necessidade de transparência no uso de imóveis
oficiais do Senado Federal. Também ocorre devido à ausência do supracitado
registro no site Senado Federal, o que torna a busca pelas informações
incompleta quando feita através de tal meio. O requerente solicita que as
informações sejam fornecidas em formato digital pelo e‐mail XXX, conforme
estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da lei 12.527/2011." (sic)
"Boa tarde! Em nome da Embrapa gostaríamos de saber se o Senado possui
transporte coletivo de empregados? Caso afirmativo solicitamos o nome da
empresa que presta esse serviço. A disposição para esclarecimentos adicionais."
(sic)
"Bom dia, Gostaria de ser informado, com base na Lei n. 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), se há previsão (e para quando, em caso afirmativo) de
concurso público contemplando os cargos de Analista Legislativo ‐ Especialidade
Redação e Revisão e Analista Legislativo ‐ Especialidade Tradução e
Interpretação. Grato pela atenção." (sic)
"Boa noite, gostaria de ter acesso à nota fiscal emitida pelo Senador Lasier
Martins conforme consta em seus gastos da cota parlamentar. Especificamente a
nota de referente ao posto de combustível pegasus ltda, no dia 13/04/2015,
documento n 457, referente à despesa com abastecimento no valor de 1049,63 .
Gostaria de saber se é possível que se junte gastos e seja apresentada uma nota,
ou a recomendação é de que a cada gasto haja uma nota? att." (sic)
"Olá Gostaria de obter informações de quais são os processos administrativo e
burocráticos para associações de utilidade publica federal, receber emendas
parlamentares." (sic)
"Bom dia! Meu. Nome é XXX, sou advogada e estou terminando o curso de
mestrado em Direito Empresarial.Gostaria da ajuda de vocês na minha pesquisa.
Preciso saber, por favor, se vocês tem algum material sobre discussões, votos,
qualquer coisa que acrescente sobre os artigos 5 e 84 da Lei 11.101/05. Todo o
material que vocês puderem me mandar, irá me ajudar muito!!!!Muito
obrigada!!!! XXX" (sic)
A cidadã solicita o envio do texto final da ECD 1/2015.
"Srs, Preciso saber onde encontro a publicação oficial do Ato do Presidente Nº
196, de 2011. (trata‐se do ato do Presidente do Senado Federal que autoriza a
realização de Concurso Público)." (sic)
"Boa noite! Gostaria de solicitar as provas do último concurso público para o
Senado Federal ocorrido em 2011/2012 para os cargos de Comunicação Social.
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NEGATIVA
DE
ACESSO:
INFORMAÇÃO

PESSOAL

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

Os cadernos de questões não foram disponibilizados no site da banca
organizadora (FGV) e, após solicitação formal junto à mesma, meu pedido não
foi atendido." (sic)
Gostaria de ter acesso ao pronunciamento do então Senador João Maurício
Wanderley, conforme abaixo: ‐ Projeto de indenização aos possuidores de
escravos: discursos pronunciados no Senado nas sessões de 19 de junho, 10, 12,
14 e 17 de julho de 1888. Rio de Janeiro: [s.n.], 1888. Não localizei nada (nem
mesmo acesso ao Acervo On line). No aguardo, XXX." (sic)
O cidadão solicita o envio do texto da MP 665/2014, que dispõe sobre o seguro
desemprego para o pescador artesanal, e dá outras providências, por
correspondência.
"Solicito informar a lista de projetos de lei ou de emendas à constituição que
estão em tramitação no Senado Federal sobre carreira de médicos para o SUS."
(sic)
"Prezados, bom dia Em nome da Coordenação‐Geral de Tecnologia da
Informação ‐ COTEC / Receita Federal, informamos que estamos elaborando um
sistema que utilizará alguns serviços disponibilizados por este web service. Visto
isso, identificamos que nos serviços abaixo o arquivo XSD não foi disponibilizado
ou não encontra‐se acessível. Sendo assim, questionamos a possibilidade de nos
enviar o arquivo XSD ou rever o link nos serviços listados abaixo: Servicos sem
arquivos
xsd
PROPOSICOES
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/atualizadas;
DETALHE_PROPOSICAO
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/CODIGO_PROPOSICAO;
AGENDA_LEGISLATIVA
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/agenda/PARAM_DATA_INICIO/detalhe
DETALHE_BLOCO
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/blocoParlamentar/PARAM_CODIGO_BL
OCO Serviços com falha no acesso ao xsd COMISSOES =
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/comissao/lista/colegiados;
DETALHE_COMISSAO
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/comissao/PARAM_SIGLA_COMISSAO;
BLOCOS = http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/blocoParlamentar/lista;
DETALHE_BLOCO
=
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/blocoParlamentar/PARAM_CODIGO_BL
OCO; Aguardamos retorno." (sic)
O cidadão solicita o envio do texto da Emenda Constitucional 72, altera a
redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a
igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais
trabalhadores urbanos e rurais.
O cidadão reclama da ineficácia da Lei de Acesso à Informação em responder no
prazo correto as solicitações dos cidadãos. Cita, como exemplo, a solicitação que
fez no 17/3/2015, de número 007349/15/WW, a qual trata sobre os documentos
do contrato 042/2014, com o objetivo de averiguar se esses documentos são
sigilosos ou não.
"Gostaria de saber detalhes sobre ausência das informações do contrato
0042/2014 dos links abaixo. 1 ‐ As informações no link abaixo serão atualizadas
ou permanecerão desatualizadas? 2 ‐ Qual motivo destas informações não
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

estarem disponíveis como estão disponíveis em contratos? 3 ‐ Em quais datas,
horários e setor do senado efetuou a retirada dos dados que estavam
disponíveis? 4 ‐ No item 3 acima, caso essas informações existam posso obter
uma
copia
seja
ela
impressa
ou
não?
http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp
Sendo no Arquivo CVS dos Colaboradores Terceirizados, ausência dos dados
desde
dia
11/12/2014.
http://www.senado.gov.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=2
0140042&cc=2979 Ausência dos nomes de gestores do contrato bem como
seção Funções e Demais Itens do contrato se encontra desatualizada contendo
dados de funcionários que não estão mais no contrato ou não exercem a função
que ali esta sendo informado." (sic)
"Srs, Recebi a resposta nº 0011021/15/ww mas está não atende minhas
necessidades. Assim, peço‐lhes a gentileza que me enviem o conteúdo do link
indicado
na
resposta
(http://wwwsenado.gov.br/noticias/agencia/quadros/qd_350.html) em papel
timbrado do Senado Federal, devidamente carimbado e assinado pelo
responsável. Preciso também do anexo ao Ato do Presidente No 196 de 2011,
também devidamente carimbado e assinado, em papel timbrado. Seguem dados
para envio: XXX Muito obrigado pela sempre presente atenção." (sic)
"Nós eleitores brasileiros, pedimos que publiquem os nomes dos senadores que
votaram na MP 627/2013 ,pela anistia da multa dos convênios médicos, os
contra e os a favor. Votamos nos senadores para nos representar, se não
sabemos no que votam, como saberemos se de fato estão nos representando?
Além do mais, atransparência é sinônimo de democracia. Fico no aguardo!" (sic)
"Quero copia da sugestão alo senado em junho 2006 cadastro de devedores de
pensão alimenticia como cidadã sei que tenho direito obrigado." (sic)
"Prezados, boa tarde. Sou aluno de Pós‐Graduação, pesquisando a atual reforma
do Código de Processo Civil (2009‐2015). Gostaria, portanto, de aprofundar meu
conhecimento sobre o trabalho da comissão de juristas reponsável pela edição
do Anteprojeto (constituída pelo Ato 389/2009 da Presidencia do Senado, e,
atuando com apoio da Casa). Neste sentido, pergunto: estão disponíveis para
consulta ao público as correspondências recebidas pela Comissão durante sua
atuação? Agradeço desde já a resposta." (sic)
"Salários e gastos mensais de cada senador." (sic)
O cidadão solicita uma cópia impressa da Lei Federal nº 5116/94.
"Solicito que me enviem o link para consulta do vencimento do presidente do
senado Renan Calheiros."(sic)
O cidadão solicita uma cópia da MPV 664/2014, que altera as Leis nº 8.213/1991,
nº 10.876/2004, nº 8.112/1990 e a Lei 10.666/2003.
O cidadão solicita o envio da cópia impressa da Lei 10.098/2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
O cidadão solicita o envio da cópia impressa da Lei 10.048/2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências.
Cidadão pede informações sobre a carreira de policial legislativo do Senado
Federal
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ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

"Boa Tarde , por favor alguem pode me esclarecer a veracida da noticia que está
circulando nas redes Sociais de que a Presidente Dilma assinou decreto de lei
que deixa a Policia Federal Submissa ao Presidente da Republica e a medida
provisória 657‐14 que o Delegado Geral da Policia federal seja indicado sempre
pelo Presidente da República? É verdade? Por favor me esclareça .Obrigada."
(sic)
"Boa tarde,Diferente do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Regimento Interno do Senado Federal não vincula a CCJC à análise da
constitucionalidade e juridicidade de todos os projetos de lei em tramitação pelo
Senado. Entretanto, gostaria de saber se a praxe da mesa diretora do Senado
Federal é de encaminhar todas as proposições para análise de
constitucionalidade e juridicidade pela CCJC, ou se de fato, conforme Regimento
Interno, nem todas as propostas de lei passam pela CCJC.Se houver maneira de
contato direto com a secretaria da mesa diretora, ou alguma outra forma de
obter essa informação, agradeceria a gentileza de me enviarem o respectivo
contato de e‐mail.Grato,"(sic)
"Bom dia, gostaria de saber se poderia ser informado se tramita ou já tramitou
algum projeto que trate do apadrinhamento afetivo nos casos de abrigamento
institucional de crianças e adolescentes?Caso exista algum projeto em trâmite,
poderia ser encaminhado via e‐mail para mim, uma vez que sou estudante de
direito e estou realizando meu trabalho de conclusão de curso nesta área.Desde
já, agradeço a atenção.Att, XXX" (sic)
"Gentileza fornecer as provas aplicadas (com gabarito final) na primeira etapa
(objetiva e discursiva) referente ao EDITAL Nº2 de 22 de dezembro de 2011 do
concurso do Senado Federal para o cargo abaixo: Cargo: analista legislativo Área:
apoio técnico‐administrativo Especialidade: administração Obrigado!" (sic)
"Solicito informações sobre a CPI DOS FUNDOS DE PENSÂO, do início dos
trabalhos, os nomes dos membros desta CPI e relatórios." (sic)
"Quantas pessoas foram contratadas para exercer funções administrativas, de
dezembro de 2011 a agosto de 2014, através do Contrato SENADO nº
0064/2010?" (sic)
O cidadão solicita a cópia da PEC 33/2012, que altera a redação dos Arts. 129 e
228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único para prever a
possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de
dezesseis anos e menores de dezoito anos por lei complementar.
O cidadão deseja receber uma relação com os nomes dos 27 senadores que
apoiaram a CPI do Fundo de Pensão.
"Projeto de lei do senado (PLS) 274/2015 . ver situação atual." (sic)
"Boa tarde, Preciso do quantitativo de resoluções que suspenderam a execução
de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos
do artigo 52, X, da Constituição Federal. Resoluções dos últimos 2 anos.
Atenciosamente, XXX." (sic)
O cidadão solicita um CD ou uma cópia impressa do projeto arquitetônico do
Congresso Nacional.
"Prezados, não obtive sucesso na busca que realizei pelo sistema da biblioteca.
Dessa forma, questiono se seria possível o envio dos Pareceres proferidos pela
Comissão de Segurança Nacional, nos anos de 1964 e 1965? Desde já obrigada,
9

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

XXX." (sic)
"Solicito, com base na Lei de Acesso a Informação, o CONTRACHEQUE
discriminado com as rendas brutas/benefícios, descontos/abatimentos e salário
líquido; incluindo todas atividades exercidas no serviço público pelo servidor
XXX, de conhecimento do Congresso Nacional, no último mês de abril/2015.
Solicito, seguindo decisão recente do STF, que essa divulgação seja feita também
de forma transparente no próprio site do Senado, independente de solicitação
particular de informações, para todos integrantes do Quadro de Pessoal,
incluindo Senadores. O Legislativo Federal, sendo a casa do povo, tem o dever de
zelar pela transparência com dados realmente abertos, completos e de fácil
acesso." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Acesso e reprodução dos
seguintes documentos do contrato 0042/2014: 1 ‐ Documentos fornecidos pela
empresa relacionado ao PMOC (Plano de manutenção, operação e controle) no
inicio do contrato. 2 ‐ Documentos relacionados a justificativas apresentadas
pela empresa pelo não comprimento do PMOC (Plano de manutenção, operação
e controle), sendo eles tantos os aceitos e os não aceitos pela fiscalização. 3 ‐
Relação de manutenções pendentes com mais de 6 meses seja do sistema de
incêndio quanto o de automação. 4 ‐ Relatório apresentado pela empresa
relacionado ao ensaio dos sistemas de incêndio efetuado trimestralmente. 5 ‐
Relação dos supervisores e responsáveis técnicos da empresa neste contrato
separado mês a mês. 6 ‐ Relação de quais operadores receberam autorização
para executar atividades ou auxiliar equipes em outros setores fora do seu posto
de trabalho. 7 ‐ Ordens de serviços apresentadas a aceitas pelo Senado Federal,
separadas mês a mês. 8 ‐ Relatório mensal do serviço de atendimento ao usuário
e Relatório de execução de serviços, seja os aceitos e quando houver os não
aceitos pela fiscalização. 9 ‐ Relação dos funcionários dos Senado Federal
responsáveis supervisão e fiscalização do contrato, sendo informado de forma
detalhada qual a sua função e responsabilidade neste contrato. Caso negado
acesso e reprodução total ou parcial destes documentos solicito obter todos o
conteúdo da negativa bem como saber a classificação destes documentos, se o
sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto. como consta Art. 10 § 4o, Art. 14
previsto na Lei 12.527/2011. Também devo solicitar que os prazos sejam
compridos como consta no Art. 11 da Lei 12.527/2011 bem como no ATC‐9‐2012
§ 1º." (sic)
O cidadão solicita o material apresentado pelo Sr. Helder Santos Amorim,
representante do Ministério Público do Trabalho, na sessão temática sobre a
terceirização, desta terça‐feira, 19/5.
O cidadão requer, conforme solicitação anterior, com o número de protocolo
0011831/15/WW e com base na Lei de Acesso à Informação, o contracheque
discriminado com as rendas brutas/benefícios, descontos/abatimentos e salário
líquido, incluindo todas as atividades exercidas no serviço público, do servidor
XXX, referente ao mês de abril/2015. Solicita, também, baseando‐se na recente
decisão do STF a respeito do assunto, que a divulgação desse tipo de informação,
de todos os que fazem parte do Quadro de Pessoal, inclusive os Senadores, seja
feita de forma transparente, no próprio site do Senado, independente de
solicitação particular. Diz, por fim, que o Legislativo Federal, sendo a Casa do
10

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

Povo, tem o dever de zelar pela transparência, com dados realmente abertos,
completos e de fácil acesso.
"Como ter acesso ao discurso do senador Carlos Di Carli do Amazonas no Código
22.923?" (sic) Observação ‐ PESQUISA REALIZADA PELO ALÔ:
http://www.senado.gov.br/atividade/pronunciamento/Detalhes.asp?d=22923 ‐
Oservar o número no final do link. ‐ O discusso é de 1987.
O cidadão solicita uma lista com a quantidade de veículos oficiais (locados ou
próprios) e com as especificações de cada um, como, por exemplo, os modelos.
Caso os veículos tenham classificações, como, por exemplo, se é de
representação ou de outro tipo, que a informação também conste na lista
solicitada.
O cidadão solicita o material apresentado em plenário, na sessão temática sobre
terceirização, da terça‐feira, 19/5, dos seguintes convidados: Procurador do
Ministério Público do Trabalho, Helder Santos Amorim, e do Professor do
Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Hélio
Zylberstajn.
"Desejaria saber se existe alguma publicação com a relação de senadores desde
o tempo do Império, com detalhes, tipo: estado de origem, partido, orientação
ideológica, projetos propostos e/ou aprovador, ect. O objetivo é estritamente
para municiar a publicação de uma obra cultural." (sic)
"Prezado senhor ou senhora, Gostaria de obter cópia do texto original do
documento que instituiu a cota de 20% para afrodescendentes no
preenchimento das vagas de concursos públicos e contratos de terceirização da
Casa, entenda‐se para o Senado, como noticiado pela Agência Senado ‐ Noticia
sob o título Renan determina instituição de cotas nas contratações do Senado,
data da apresentação 13/05/2014, às 16:35. Também noticiado pelo Jornal do
Senado, Ano XX, nº 4.083, de 14 de maio de 2014, página 2. Muito obrigado pela
atenção, XXX." (sic)
O cidadão afirma que teve informação de que a Senadora Ana Amélia Lemos e o
Senador Lasier Martins, participarão de uma Assembleia no Estado do Rio
Grande do Sul e depois irão para a França em Missão do Governo. Gostaria de
obter informações sobre os valores gastos das diárias na França durante esse
período.
"Sou professor, historiador e pesquisador. Estou precisando ter acesso aos
discursos do senador paraibano, José Américo de Almeida, pronunciados nas
seguintes datas: 11, 18, 19, 21 e 26 de julho de 1950. Solicito o envio dos
referidos discursos, que não estão disponíveis no sistema. Grato pela atenção e
parabéns pela qualidade do serviço prestado aos cidadãos. Att. XXX Professor da
UFPB e cidadão brasileiro." (sic)
"Qual a quantidade de arquivistas efetivos atualmente no senado federal." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de saber as quantidades de funcionários terceirizados
PERMITIDAS e EFETIVAMENTE ALOCADAS pelo contrato CT/20100064 da
empresa Planalto Service Ltda nas datas de 09/2010, 09/2011, 09/2012,
09/2013, 09/2014 e 05/2015 (ou a última data disponível , caso 05/2015 ainda
não esteja disponível) Agradeço a sempre presente atenção." (sic)
"Srs. Bom Dia, Com o intuito de entender as razões que levaram a alteração de
alguns artigos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, necessito de uma
cópia integral do Projeto de Lei de Conversão CN PLV nº 10, de 28/04/1994, o
11
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qual originou a Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994. Tentei encontrar o
teor desse projeto de lei no endereço eletrônico do Senado Federal, porém é
disponibilizado apenas o histórico do documento buscado. Sem mais e a
agradecer atenção prestada, XXX." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de saber as quantidades de funcionários terceirizados
pelo contrato CT/20100064 que estão alocados na DGER ‐ Diretoria Geral e no
ILB ‐ Instituto Legislativo Brasileiro (favor considerar os mesmo critérios
utilizados na classificação indicada como Setor3 na planilha disponível em
WWW.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp na seção
de Recursos Humanos) nas datas de 09/2010, 09/2011, 09/2012, 09/2013,
09/2014 e 05/2015 (ou na última data disponível para 2015) Muito agradecido
pela atenção e cordialidade." (sic)
"Bom dia. Necessito das discussões da Assembléia Nacional Constituinte sobre a
remuneração das férias com um terço a mais do que o salário normal. Na
Universidade, informaram que consta dos Anais da Constituinte. Gostaria de
saber como faço para ter acesso a essa informação. Mais especificamente, sobre
o art 7º, inciso XVII da CF que diz: XVII ‐ gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Com a certeza do
atendimento, agradeço a atenção e aguardo." (sic)
"Boa tarde, Gostaria de solicitar, com URGÊNCIA, os textos relacionados ao
Projeto de lei do Senado, nº 315 de 1995, de autoria do Senador Sebastião Bala
Rocha." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Acesso e reprodução dos
seguintes documentos relacionado ao contrato 0042/2014: ‐ Carta nº 031.14
endereçada Núcleo de Gestão de Contratos (NGCONT) utilizada na resposta a
Mensagem Nº417201401097 tendo seu processo de nº 00200.009740/2014‐69.
‐ Ofício nº 002/2014 ‐ DRH, enviado pela empresa Entherm , em 25 de agosto de
2014. utilizada na resposta a Mensagem Nº417201401097 tendo seu processo
de nº 00200.009740/2014‐69. Caso alguns desse documentos contenha alguma
partes sigilosa, solicito que como consta na Lei 12.527/2011 Art. 7º, § 2º ‐
Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato
ou cópia com ocultação da parte sob sigilo." (sic)
"Prezados, Estou trabalhando numa tese de doutorado a respeito das relações
executivo‐legislativo no Brasil. Estou precisando de certos dados e gostaria de
saber se vocês poderiam disponibilizá‐los. Os dados são de 1989 a 2014 e são os
seguintes: ‐ Número de requerimentos para a convocação de ministros e
autoridades por ano iniciados no plenário (para prestar informações e não por
causa de CPIs) ‐ Número de requerimentos para a convocação de ministros e
autoridadades APROVADOS por comitês por ano (para prestar informações e não
por causa de CPIs) ‐ Número de PFCs aprovadas por comitês por ano ‐ Número
de Requerimentos de Informação aprovados pelos comitês Agradeço desde já a
atenção. XXX PhD Candidate in Political Science ‐ University of Calgary." (sic)
"Devido a limitação de 2000 caracteres no formulário de solicitação de acesso a
informação no site do Senado Federal estarei dividindo essa em duas partes,
entretanto solicito que se possível a resposta de ambas seja efetuada juntas no
mesmo email resposta. Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011
12
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regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes:
Solicitar maiores esclarecimentos alguns ponto colocar no Atendimento nº
1304268 em resposta ao pedido de informação nº 0010509/15/PA. 1 ‐ Foi feito
uma verificação de todas as digitais de ambas as mãos de cada um dos
funcionários mencionados para que fosse confirmado se suas algumas dessas
digitais estaria veinuladas ao numero de matricula de outro funcionário,
possibilitando assim na ausência de um preposto outro pudesse efetuar a batida
do ponto assim evitando que ouve‐se penalidades a ser aplicadas. 2 ‐ O Senado
Federal e seus gestores tem autonomia de solicitar efetuar o que foi descrito no
item 1, para que assim pudesse identificar funcionários que participavam do
sistema usado para fraudar sua presença evitando que fosse aplicadas
penalidades. 3 ‐ Gostaria de obter o nome do representante da empresa e dos
servidores do Senado Federal presentes nesta reunião 17/03/2015 (10h). 4 ‐
Nesta reunião do dia 17/03/2015 (10h) com representantes da empresa foi
emitido algum documento (os) sobre esta reunião, caso sim este documento (os)
estão a disposição para acesso e reprodução baseado na Lei 12.527/2011
regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal. 5 ‐ Gostaria de obter a
resposta apresentada pelo representante da empresa sobre esta denuncia. 6 ‐
Gostaria de obter o nome de todos servidores do Senado Federal presentes
nessa sala nesta reunião feita juntos denunciante XXX marcada para o dia
13/03/2015 ás 14h30 que foi iniciada as 15:07.(continua)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Solicitar maiores
esclarecimentos alguns ponto colocar no Atendimento nº 1304268 em resposta
ao pedido de informação nº 0010509/15/PA. (continuação)7 ‐ Gostaria de obter
o nome do servidor (es, as) do Senado Federal responsável pela fiscalização do
sistema de ponto eletrônico deste contrato. 8 ‐ As medidas tomadas pelo Senado
Federal junto com a empresa foram medidas adotadas visando evitar futuros
problemas ou foi identificado esquema ou adulteração na maquina e assim
foram tomadas estas medidas para corrigir está falha. 9 ‐ Como era feita a
fiscalização da presença de funcionários em seus postos de trabalho aos finais de
semana antes desta denuncia, algum fiscal do Senado Federal ia aos finais de
semana e feriados de forma aleatória efetuar esta fiscalização ou este nunca foi
feito, e era deixado a cargo da empresa efetuar essa fiscalização e sendo a
empresa que era o responsável antes e depois da denuncia. 10 ‐ A renovação do
contrato foi iniciada em qual dia 11 ‐ Tendo em vista que esta versão em uso do
sistema GESCON não permite atualizar, e sem previsão para atualização do
mesmo, solicito o acesso e reprodução desses dados atualizados que deveria
estar presentes no site. Caso esses dados estejam disponíveis de forma digital
poderá se encaminhados em anexos junto a resposta desta solicitação, caso
esteja disponível de forma impressa informe dia, horário e local em que poderei
obter." (sic)
ATENDIDO
"Prezado, Sou professor de Direito, historiador e escritor. Preciso ter acesso aos
discursos proferidos por senadores paraibanos na década de 1950. Att. XXX" (sic)
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"Caríssimos, sou pesquisadora na área de comunicação e política e estou ATENDIDO
desenvolvendo uma pesquisa sobre a participação cidadã por meio do e‐
Cidadania. Preciso ter acesso a lista de autores e apoiadores das seguintes
propostas apresentadas no e‐Legislação ‐ Ideias Legais: Sugestão 00008/2014;
00012/2014 e 00015/2014 ‐ Respectivamente: Regular uso recreativo da
maconha; Direito de porte de arma a cidadão devidamente qualificado e Regular
interrupção voluntária da gravidez." (sic)
ATENDIDO
"Histórico da Lei n.3207, de 18 de julho de 1967, publicada no DOU de 22 de
julho de 1957." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de saber a quantidade total de cargos, de cargos ATENDIDO
ocupados e de cargos vagos para a categoria Analista Legislativo‐Especialidade
Administração nas seguintes datas: 06/2010, 10/2011, 11/2011, 07/2012 ,
07/2013 e 07/2014 Muito obrigado pela atenção." (sic)
ATENDIDO
"Se o senhor XXX, incluiu em seu seguro por morte o nome de XXX. Ele faleceu
há anos, era da guarda legislativa do Senado." (sic)
"Venho requerer, com fundamento na Constituição Federal no seu artigo 5º, EM
inciso XIV (“é assegur ado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo TRAMITAÇÃO
da fonte, quando necessário ao exercício profissional”), inciso XXXIII (“todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral”), no caput do artigo 37 (“a administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”) e na Lei de Acesso à
Informação (12.527/2011), que seja franqueado o acesso aos ofícios assinados
pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, no ano de 2015, que tivera, como
destinatários órgãos da Presidência da República. Requeiro consulta e cópia dos
documentos." (sic)
ATENDIDO
"Gostaria de utilizar essa ferramenta para pesquisa, pois sou estudante de
História." (sic)
"Prezado(a),Estou estudando a Lei de arbitragem e necessito do inteiro teor do ATENDIDO
Projeto de Lei do Senado no 78 de 1992, que deu origem ¿ lei 9307. Encontrei os
dados do tramite do PLS, mas nao encontrei o texto inicial que deu origem ¿ lei.
Peco a gentileza de me envairem o texto original do PLS 78/1992 para que eu
possa realizar estudos comparativos.Desde j¿ agradeco, XXX"(sic)
"Boa tarde, tudo bem? Gostaria de saber se vocês possuem material, alguma ATENDIDO
citação, etc, referente aos personagens denominados abaixo: ‐LUCAS ANTÔNIO
MONTEIRO DE BARROS (VISCONDE DE CONGONHAS), MEMBRO DO PRIMEIRO
SENADO. ‐SAID PAULO ARGES ‐DJALMA ANDRADE Att. XXX." (sic)
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"Olá, Gostaria de levantar as seguintes informações, sobre os projetos dos ATENDIDO
últimos 10 anos: ‐ projeto de lei; ‐ ementa; ‐ explicação da ementa; ‐ assunto; ‐
autores do projeto; ‐ tipo de lei (ex.: ordinária); ‐ partidos do autores; ‐ estados
do autores; ‐ data de apresentação; ‐ data de aprovação/rejeição na Câmara; ‐
data de aprovação/veto na Presidência; ‐ participantes da comissão; ‐ votos a
favor (qtde ou quem votou, qdo disponível); ‐ qtde de contribuições (emendas)
do projeto inicial até o aprovado; ‐ palavras‐chave; Existe algum lugar extra onde
posso encontrar esses dados? Entrei no portal de dados (dados.gov.br) mas não
achei nada do tipo. Obrigado." (sic)
ATENDIDO
A cidadã solicita os discursos de posse dos ex‐senadores João Mangabeira e
Paulo Brossard.
ATENDIDO
O cidadão solicita cópias impressa do Decreto‐972/1969 e da Lei 12.232/2010
O cidadão solicita a cópia do OF. nº 77/2015, da Câmara Municipal de Salvador, ATENDIDO
que foi incluído no PLC 13/2013, que caracteriza como essenciais e exclusivas de
Estado as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros‐
Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal, estadual e
municipal.
"Bom dia, meu nome é XXX, sou estudante do 3º ano do ensino médio, na escola ATENDIDO
Tenente Ernesto Caetano de Souza da rede Estadual do estado de São Paulo.
Nossa classe esta realizando um trabalho sobre a PL 4330/04 e gostaria de
solicitar a proposta de lei para que possamos analisa‐la e discutir sobre o assunto
com mais conhecimento, para então elaborarmos nosso trabalho, opinando
sobre tal lei. Desde ja obrigado. Atenciosamente: XXX." (sic)
"Bom Dia! Estou tendo dificuldade de encontrar o que mudou no CPC, pois
preciso fazer com uma comparação do artigo 332 do CPC para colocar no TCCII.
Aguardo retorno! Att. XXX" (sic)

ATENDIDO

"Prezados Srs, Dadas as atribuições do cargo Assistente Parlamentar definidas no EM
ATC14/RASF e as atribuições da DGER e do ILB, também definidas no ATC TRAMITAÇÃO
14/RASF (que são órgãos com atribuições meramente administrativas), gostaria
de saber porque há servidores comissionados da função Assistente Parlamentar
alocados na DGER e no ILB, já que os Assistentes Parlamentares devem, segundo
o Art do ATC14/RASF, sempre desempenhar atividades correlatas determinadas
pelo titular do Gabinete, ou seja, suas atividades devem ser executadas junto e
em apoio ao titular do Gabinete e não na DGER e no ILB onde não há titulares de
Gabinete (senadores). Agradeço a atenção e cordialidade." (sic)
"Sou historiador da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado ATENDIDO
da Cultura do Paraná estamos precisando de cópia do Decreto nº 328 de 12 de
abril de 1890 (Lei da Chibata) para compor trabalho de pesquisa referente a
Revolução de 1924."(sic)
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"Solicito saber se XXX, CPF XXX, é servidora do Senado Federal, efetiva ou ATENDIDO
comissionada, ou se é colaboradora terceirizada, pois a mesma assim se
apresenta em nosso órgão mas não encontro o nome nas relações disponíveis
em dados abertos do portal do Senado." (sic)
"Devido a ausência informações detalhadas nos sites pertencentes ao Senado ATENDIDO
Federal sobre LAI no Senado Federal (Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal) e o Canal por telefone não ter a informação
disponível para pronto atendimento, gostaria saber como o Senado Federal trata
os seguintes questões abaixo. 1 ‐ Quando solicitação não puder ser atendida
dentro do prazo da LAI no Senado Federal qual será a resposta dada ao
solicitante para que ele fique informado se seu pedido será atendido e quando
será atendido. 2 ‐ Após 30 dias está foi a resposta do Senado Federal sobre um
determinada solicitação Em atenção à solicitação nº 0007349/15/WW,
informamos que seu pedido de informação está sendo tratado pela unidade
técnica do Senado Federal competente para prestar‐lhe as informações devidas.,
Neste caso nenhuma outra resposta ou contato foi efetuado, está e considerada
uma reposta definitiva do Senado Federal ou o solicitante deverá aguarda até
que esta unidade técnica venha a responder. 3 ‐ Quando uma solicitação não e
respondida adequadamente e feita uma reclamação na ouvidoria qual será o
prazo de resposta ou não existe prazo determinado a resposta será efetuada
apenas quando Senado Federal puder responder. 4 ‐ Quando uma solicitação
não for atendida, o solicitante poderá solicitar nome do Setor ou Unidade
Técnica e também do responsável pela resposta bem como o seu superior. 5 ‐
Quando uma solicitação não for atendida ou sofre um atraso intencional por
parte do servidor do Senado Federal quais são as medidas adotadas pelo Senado
Federal para que esta situação não repita, e se existe alguma medida punitiva
para este servidor e qual seria ela. (Parte 2/2)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Na resposta do
Atendimentos nº 1310261 e 1310262 em atendimento aos pedidos de
informação nº 0012227/15/WW e 0012228/15/WW ficaram as seguintes
duvidas 1 ‐ Gostaria de saber o nome dos responsáveis da empresa pelo
gerenciamento e fiscalização do ponto eletrônicos da denuncia efetuada
13/03/2015 (15h), e se este funcionários ainda estão presentes no contrato. 2 ‐
Gostaria de saber se a fiscalização do ponto eletrônico e de responsabilidade do
Senado ou da empresa, e quando sendo de qualquer uma das partes qual e a
pessoa responsável, mas desejo saber não após a denuncia desejo saber quem
era ou é o responsável antes da denuncia efetuada 13/03/2015 (15h) se ainda
esta presente no contrato. 3 ‐ Solicito o acesso e reprodução dos seguintes
dados do contrato 042/2014, sendo nome completo e função atualizados dos
seguintes meses Janeiro, Fevereiro e Março, pois como informado no
Atendimento nº 1304268 os dados no site não tem previsão de serem
atualizados portanto caso estejam disponível por meio digital encaminha como
anexo a reposta dessa solicitação caso ele esteja disponível de forma impressa
informe o local e horário no qual poderia ter acesso e reproduzir." (sic)
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"Devido a ausência informações detalhadas nos sites pertencentes ao Senado ATENDIDO
Federal sobre LAI no Senado Federal (Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal) e o Canal por telefone não ter a informação
disponível para pronto atendimento, gostaria saber como o Senado Federal trata
os seguintes questões abaixo. 1 ‐ Qual o prazo máximo para que uma solicitação
seja atendida dando ou negando o acesso a informação. 2 ‐ A contagem dos dias
para o prazo de resposta e feita por dias corridos, dias úteis ou existe alguma
outra forma que feita essa contagem, e se tem outra qual e ela. 3 ‐ Quando e
solicitado informação da classificação de determinado documento se ele é ou
não sigiloso e qual o nível de sigilo, esta solicitação respeitará o prazo LAI no
Senado Federal ou será usado outro prazo, sendo outro prazo qual será este. 4 ‐
Toda solicitação feita deverá ter uma resposta definitiva dando acesso ou
negando acesso a informação dentro do prazo ou o Senado Federal poderá
prolongar o prazo da LAI no Senado Federal sem a necessidade de informar ao
solicitante. 5 ‐ O Senado Federal poderá se recusar a responder a uma solicitação
informação e se recusar a dar detalhes sobre o por que a solicitação não foi
atendida. 6 ‐ A classificação de documentos e feita somente quando e feito a
solicitação de acesso a ele ou todos os documentos em posse do Senado Federal
já tem suas classificações determinada e disponíveis para cada unidade técnica
do Senado Federal ou setor consultar e acelerar a resposta. (Parte 1/2)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Na resposta do
Atendimentos nº 1310261 e 1310262 em atendimento aos pedidos de
informação nº 0012227/15/WW e 0012228/15/WW ficaram as seguintes
duvidas 1 ‐ Foi feito uma verificação de todas as digitais de ambas as mãos de
cada um dos funcionários mencionados para que fosse confirmado se suas
algumas dessas digitais estaria veinuladas ao numero de matricula de outro
funcionário, Resposta deseja e Sim foi efetuada uma verificação ou Não não
houve a necessidade de verificar as digitais de funcionários da empresa. 2 ‐ Os
gestores tem autonomia de solicitar efetuar o que foi descrito no item 1, para
que assim pudesse identificar funcionários que participavam do sistema usado
para fraudar sua presença evitando que fosse aplicadas penalidades como
informado na denuncia, Resposta deseja e Sim os gestores tem esta autonomia
ou Não os gestores não poder solicitar este tipo de ação. 3 ‐ Nesta reunião do dia
17/03/2015 (10h) todas as solicitações e tudo que foi acordado relacionado
sobre este assunto foi tratado apenas de forma verbal entre as partes?" (sic)
ATENDIDO
"Solicito os nomes dos senadores que não votaram a MP 665 e quais os
motivos????" (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de saber onde posso encontrar as atribuições do cargo ATENDIDO
comissionado Ajudante Parlamentar (conforme consta na relação de servidores
do Senado) Esclareço que não encontrei este cargo no ATC 14 / RASF. Muito
obrigado pela atenção." (sic)
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"BOM DIA! SOU FUNCIONÁRIA DA EMPRESA SIEMENS, VENHO POR MEIO DESTA ATENDIDO
SOLICITAR CONTATO, POIS PRECISAMOS RESGATAR GARANTIA VENCIDA
REFERENTE AO CONTRATO Nº 0010\2010, QUE O SENADO TEVE EM PARCERIA
CONOSCO EM 2010. Aguardo retorno! XXX; e‐mail: XXX Tel: XXX Cel: XXX" (sic)
O cidadão solicita o envio da exposição de motivos da PEC 41/1997, que modifica ATENDIDO
o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública,
servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas, e
custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
O cidadão solicita o envio da ata da sessão plenária de 26/07/1996, na qual foi ATENDIDO
tratada a Reforma da Administração Pública. Afirma que, durante a realização da
sessão plenária, o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira expos sua opinião sobre a
PEC 41/1997.
O cidadão solicita o envio da cópia da Lei 10.098/2000, que estabelece normas ATENDIDO
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências,
por e‐mail.
O cidadão solicita o texto da Emenda Constitucional 72, altera a redação do ATENDIDO
parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais
trabalhadores urbanos e rurais, por e‐mail.
O cidadão solicita o envio do texto da MP 665/2014, que dispõe sobre o seguro
desemprego para o pescador artesanal, e dá outras providências, por
correspondência, por e‐mail.
O cidadão solicita o envio da cópia impressa da Lei 10.048/2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências,
por e‐mail.
"Gostaria de obter maiores informações sobre a justificativa da PEC ‐ Proposta
de Emenda à Constituição nº 84, de 2003, de autoria do ex‐senador Demóstenes
Torres." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Bom dia, Solicito notas taquigráficas das reuniões da Comissão Mista Especial ATENDIDO
de Segurança Pública (CMESP), realizadas nas seguintes datas: 8/7/2013,
15/7/2013 e 17/7/2013. A Comissão foi constituída pelo Ato Conjunto nº 2/2013
dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal." (sic)
"Bom dia. Sou Fisioterapeuta e estou desenvolvendo uma monografia cujo o ATENDIDO
tema é o DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores em via
Terrestre). Gostaria de ter acesso ao projeto de Lei que desenvolveu a lei do
dpvat LEI 6194 de 19/12/1974. Tenho interesse em saber os nomes dos
envolvidos na criação da Lei, quais os argumentos, fundamentações e objetivos
da criação desta lei. Em pesquisa na secretaria colhi a informação que o PL foi:
AUTO R: EXECUTIVO PL. 2367 DE 1974." (sic)
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"Gostaria de saber quantos pedidos de vistas podem ser feitos em uma sessão ATENDIDO
de Comissão do Senado. É que houve pedido de vistas do PLC 28/2015. Gostaria
de saber se ainda há possibilidade de um outro Senador pedir vistas ou se o
referido pedido só pode ser feito uma única vez." (sic)
"Quais as comissões em que deve tramitar o PLC 28/2015 no Senado Federal? ATENDIDO
Uma vez aprovado, segue para sanção ou volta para a Câmara dos Deputados?"
(sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Na resposta do Atendimento
nº 1306872 em atendimento aos pedidos de informação nº 0011155/15/WW
ficaram as seguintes duvidas. 1 ‐ Caso tenha havido alterações contratuais,
alteração de valores pago a empresa, redução de funcionários e essas
informações que não estão presentes no Portal da Transparência gostaria de
obter acesso e reprodução de tais informações que ainda não foram divulgadas,
caso tais documentos estejam na forma digital pode ser encaminhada em anexo
no email de resposta, se estiver disponíveis na forma impressa para consulta
solicito acesso e reprodução de tais documentos, a reprodução será feita por
meio de fotografia digital seguindo os termos do atendimento nº 1296396,
bastando informar os dias e locais no qual poderei ter acesso e reproduzir. (Parte
3/3)." (sic)
1 ‐ Na resposta do link abaixo e informado que os dados estão atualizados: ATENDIDO
http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp Ao
baixar o arquivo terceirizado.csv dia 28/05/2015 ás 19:40 a relação de
funcionários do contrato 0042/2014 gera apenas 45 funcionários, na resposta ao
atendimento atendimento aos pedidos de informação nº 0012227/15/WW e
0012228/15/WW e informado que todos os funcionários da empresa (53
indivíduos) foram recadastrados com acompanhamento da Fiscalização, estando
ausente a informação de 8 funcionários. Portanto solicito o nome deste
funcionários que não estão presentes na lista terceirizado.csv. Também solicito
saber o motivo pelo qual este 8 funcionários não se encontram presentes na lista
terceirizado.csv. Caso a relação dos funcionários realmente atualizadas estejam
na forma digital pode ser encaminhada em anexo no email de resposta, se
estiver disponíveis na forma impressa para consulta solicito acesso e reprodução
de tais documentos, a reprodução será feita por meio de fotografia digital
seguindo os termos do atendimento nº 1296396, bastando informar os dias e
locais no qual poderei ter acesso e reproduzir. (Parte 1/3)." (sic)
1 ‐ Gostaria de saber o nome dos responsáveis da empresa pelo gerenciamento e ATENDIDO
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 responsáveis 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, sendo nome completo e função
atualizados dos seguintes meses Janeiro, Fevereiro e Março, pois como
informado no Atendimento nº 1304268 os dados no site não tem previsão de
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serem atualizados portanto caso estejam disponível por meio digital encaminha
como anexo a reposta dessa solicitação caso ele esteja disponível de forma
impressa informe o local e horário no qual poderia ter acesso e reproduzir.
(Parte 2/2)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
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 resposta
do item 1 não trouxe uma declaração clara e objetiva, portanto pergunto
novamente o Senado Federal confirma que não foi feita 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 denuncia 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 o Senado Federal
confirma que todas 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. Parte 1/2)." (sic)
Na resposta do Atendimento nº 1306872 em atendimento aos pedidos de ATENDIDO
informação nº 0011155/15/WW ficaram as seguintes duvidas. 1 ‐ No link abaixo
alguns
dados
continuam
desatualizados:
http://www.senado.gov.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato_itens.asp
?cc=2979&nc=20140042 Operadores Noturnos consta apenas 3 funcionários,
não seriam 6 ou foi mudado algo no contrato que não consta no Portal da
Transparência. Seguindo o contrato não seriam: 2 operadores de automação
noturno no Anexo I (ou esse postos foram extintos?) 2 operadores de automação
noturno no Prodasen (ou foram extintos?) 2 operadores de automação noturnos
na Interlegis. No caso da CM3 seriam os Eletromecânicos ? totalizando 6
operadores noturnos.No atendimento nº 1306872 afirma que os dados estão
atualizados entretanto aparentemente houveram falhas ao ser efetuado a
atualização desses dados. Portanto solicito acesso aos dados atualizados que
deveriam constar no link acima, caso a relação dos funcionários realmente
atualizadas estejam na forma digital pode ser encaminhada em anexo no email
de resposta, se estiver disponíveis na forma impressa para consulta solicito
acesso e reprodução de tais documentos, a reprodução será feita por meio de
fotografia digital seguindo os termos do atendimento nº 1296396, bastando
informar os dias e locais no qual poderei ter acesso e reproduzir. (Parte 2/3)."
(sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Infelizmente pelo que
entendi o Senado Federal julga que as solicitações fora feitas em excesso
gerando custo entretanto devo levantar dois ponto importantes para que
houvesse muitas solicitações. 1 ‐ no dia 17/03/2015 ás 18:46 foi efetuada a
solicitação pedido de informação nº 0007349/15/WW na qual solicitava saber
apenas classificação de determinados documentos, pois no dia 13/04/2015 havia
feito a denuncia relacionado sobre o ponto eletrônico, neste mesmo dia me foi
negado a possibilidade de reprodução de qualquer documento e foi informado,
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que deveria efetuar uma solicitação e que as copias poderiam ser feitas apenas
pelo Senado Federal sem a possibilidade de reprodução por fotografia digital,
por este motivo fiz a solicitação nº 0007349/15/WW e nº 0007348/15/WW para
saber quais documentos poderia ou não ter acesso e poderia fazer a reprodução
por meio de fotografia digital. A solicitação nº 0007348/15/WW foi atendido em
apenas 2 dias. As respostas da solicitação nº 0007349/15/WW vieram no
Atendimento nº 1296397. No dia 06/04/2015 ás 18:06 foi informado por email
que o prazo seria dilatado. No dia 16/04/2015 ás 19:07 foi informado por email
que unidade técnica do Senado Federal iria prestar‐lhe as informações devidas.
Ao entrar em contato contato com o Alô Senado era informado que seria
necessários fazer uma nova solicitação que poderia demorar 30 dias para obter
uma resposta que poderia ser a mesma. Somente dia 28/05/2015 ás 18:39 após
72 dias foi respondida pelo Atendimento nº 1296397 que e a mesmo resposta do
Atendimentos nº 1304569 e 1309218, entretanto até o presente momento não
foi informado o motivos pelos quias a solicitação vinha sendo ignorada. (Parte
2/3)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O informado no
atendimentos nº 1310916 e 1310917, em resposta aos pedidos de informação nº
0012423/15/WW e 0012425/15/WW não foi claro e específico. Eles foram
separados em pontos para que facilite a compreensão e o atendimento ao
cidadão, portanto solicito que baseado no ATC‐9‐2012 do Senado Federal, Art.
2º, 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. Agora caso o Senado Federal julgue que a
resposta foi efetuada de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão, por favor deixe isto de forma clara na resposta a este
atendimento. Também gostaria de saber como deverei proceder e qual setor
recorrer caso considere que minhas solicitações não estão sendo atendida de
forma adequada pela unidade técnica técnica responsável. (Parte 1/3)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: O informado no
atendimentos nº 1310916 e 1310917, em resposta aos pedidos de informação nº
0012423/15/WW e 0012425/15/WW não foi claro e específico. Todas as
solicitações que estão sendo julgadas excessiva foram iniciadas a partir do dia
23/04/2015, foram feitas após ver que estavam dificultando o acesso a
determinada informação. Toda solicitação que efetuo são devido a resposta do
Senado Federal feita de forma evasiva ou que não nega nem permite o acesso,
tento refazê las de forma que possa saber se posso ter ou não a determinada
informação, saber se os motivos de não informa as coisa de forma detalhada
estão ou não de acordo com lei. Portanto pregunto se meu direito de acesso foi
exaurido devido as continuas solicitações de acesso e detalhamento sobre
informações relacionadas ao contrato 0042/2014 e lei de acesso a informações e
como o Senado Federal trata as solicitações. E que a partir de agora minhas
solicitações receberão resposta intimidativas como a do atendimentos nº
1310916 e 1310917, ou repetitivas apenas informado que minha solicitação já
foi atendida anteriormente e que não há necessidade de dar maiores detalhes.
Questiono também se motivo de minhas solicitações estarem sendo respondidas
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de forma evasivas ou não negando nem dando acesso a determinado
documentos visando evitar uma denuncia publica no qual funcionário do
contrato 0042/2014 e responsáveis estaria adulterando o ponto eletrônico, e
que mesmo após a denuncia do 13/03/2014 (15h) ainda permanecem no
contrato afim de protege los, esta seria uma das rasões. (Parte 3/3)." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Como informado no
atendimentos nº 1304569 e 1309218, devido ao grande volume de documentos
de todas as solicitações acredito que alguns item poderiam ser atendidos da
seguintes forma. Na solicitação 0010603/15/WW: No Item 1, Folha de ponto ou
Cartão de ponto no qual consta data, horário de entrada, horário de intervalo e
horário de saída em que assinado pelo funcionário. 1 ‐ Sua reprodução poderá
ser efetuada por meio de fotografia digital seguindo os termos do atendimento
nº 1296396, bastando informar os dias e locais no qual poderei ter acesso e
reproduzir, para facilitar o acesso e reprodução seria necessário a consulta e
reprodução de apenas 3 meses que seriam informados no dia da consulta e
reprodução, gerando assim apenas folhas 159 a serem vistas. 2 ‐ Poderá ser feito
da seguinte forma, em um dia, horário e local marcado pelo Senado Federal e
seus Servidores, eu o solicitante iria até o setor aonde se encontra estes
documentos e acompanhado de um servidor responsável faria uma comparação
de uma lista contendo nome, mês, dias e horários com a Folha de ponto ou
Cartão de ponto e após confirmar todos os dados o Senado Federal e seu
servidor que acompanhou no mesmo dia e horários emitiria um documentos
assinado para atestar confirmar que o funcionário naquele, mês, dias e horário
bateu o ponto eletrônico assinou e foi entregue ao Senado Federal como
comprovante da sua presença nos postos de trabalho. 3 ‐ A empresa detêm
esses documentos em formato digital que podem exportados sem informações
sensíveis bastando o Senado Federal compara los com os originais e encaminhar
em anexo a reposta desta solicitação. Agora caso o conteúdo do Folha de ponto
ou Cartão de ponto seja considerado sigiloso, solicito que os artigos presentes no
ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, são 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 ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Como informado no
atendimentos nº 1304569 e 1309218, devido ao grande volume de documentos
de todas as solicitações acredito que alguns item poderiam ser atendidos da
seguintes forma. Na solicitação 0011878/15/WW: Nos Itens 2, 3, 4, e 8 todos
foram feitos de forma digital e depois imprimidos e repassados a fiscalização do
Senado Federal, bastando solicitar uma copia por email que posteriormente
seria encaminhada junto a resposta a esta solicitação não gerando custo de
serviços e facilitando o acesso a informação. Agora caso o conteúdo de algum
desses documentos seja considerado total ou parcialmente sigiloso, solicito que
os artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, são
eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19." (sic)
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"Prezados Srs, Dadas as atribuições do Analista Legislativo ‐ Especialidade ATENDIDO
Processo Legislativo (APL) definidas no ATC 14/RASF, Art 381 e as atribuições da
Diretoria Geral‐DGER definidas no ATC 14/RASF, Art 252, gostaria de saber
porque hoje existem 29 servidores efetivos APL alocados na DGER (que não
exercem nenhuma função de chefia) e se estes servidores APL executam suas
atividades de acordo com os Artigos 381 e 252 do ATC 14/RASF. Muito obrigado
pela atenção." (sic)
ATENDIDO
"solicito acesso a fim de pesquisa ao acervo do senado federal."
"Boa tarde, já entrei em contato anteriormente para solicitar documentos sobre ATENDIDO
as Atas de Audiências Públicas sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos e
sobre a Comissão Nacional da Verdade. Vocês me responderam indicando como
devo procurar. Ocorre que não consigo acessar o conteúdo dos documentos. Por
exemplo encontrei a informação abaixo, porém não consigo acessá‐la. Desde já
agradeço. 14ª Reunião conjunta com as seguintes Comissões: Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; Agricultura e Reforma Agrária; e
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática e de Constituição, Justiça e Cidadania. Audiência
Pública com o objetivo de debater as várias questões e temas objeto do Decreto
Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, “que cria o 3º Programa
Nacional de Direitos Humanos e esclarece re 08/04 04/05/2010
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