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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de JULHO foram recebidos 127 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 127 pedidos de informações, 66 (52,0%) foram atendidos em
até um dia, 28 (22,0%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 27 (21,3%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 6 (4,7%) 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 685 pedidos de informações
recebidos até o mês de JULHO, 257 (37,5%) foram atendidos em até um
dia, 155 (22,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 249 (36,4%)
entre seis e vinte dias, e 23 (3,4%) em mais de 20 dias. Na data de emissão
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deste relatório (24/8/2015), havia 1 (0,1%) pedido em tramitação fora do
prazo legal.
PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A JULHO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
OUTROS
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
CEAPS E NOTA FISCAL
DIÁRIAS E PASSAGENS
Total Geral

Total
geral
11
14
48
3
10
3
7
3
1
14
8
1
1
1
1
1
127

%
8,7%
10,9%
37,8%
2,4%
7,9%
2,4%
5,5%
2,4%
0,8%
10,9%
6,3%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
100,0%
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativas de acesso no mês de JULHO.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 30 (trinta) pedidos foram respondidos com referência aos
portais do Senado Federal, representando 23,62% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Gostaria de solicitar materiais a respeito de informações do Sr. Jorge Ferraz,
suplente do Senador Ronan Tito, entre 1987 e 1994. Trata‐se de um pedido da
família que necessita dos registros de sua atuação (matérias, pronunciamentos,
projetos) para a elaboração de um acervo que fará parte do memorial do Ex
Deputado." (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de receber cópia integral dos processos
00200.009269/2014‐17 e 00200.009780/2015‐91, preferencialmente em meio
digital por email. Esclareço que sou interessado direto nestes processos. Muito
obrigado." (sic)
"Bom dia, Poderiam me enviar um exemplar do Estatuto da Criança e do
adolescente? Obrigado." (sic)
"Por favor: Pode me informar qual a quantidade de acessos e pessoas, ao longo
dos ultimos 5 anos, participaram do e‐cidadania. especificadamente sobre o e‐
representação, e‐legislação e e‐fiscalização. Trata‐se de uma pesquisa sobre e‐
government." (sic)
"Salários de funcionários do senado." (sic)
"Gostaria de saber quanto custou as viagens dos senhores senadores à
Venezuela, e quem vai pagar a conta." (sic)
"gostariamos de obter as biografias com fotos dos senadores do espirito santo
do periodo de 1826 a 2015, num total de 58." (sic)
"Gostaria que me informassem o número de admissões de servidores
concursados ano a ano, desde 2008 até 30 de junho de 2015. A informação se
presta a estudo acadêmico." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de saber se existem imagem digitalizadas dos senadores
Joaquim Duarte Murtinho (1848‐1911) e Antônio Azeredo. Obrigada." (sic)
"GOSTARIA DE PODER RECEBER UMA CÓPIA DO PROJETO DE LEI QUE FOI
APROVADO NO SENADO COM O AUMENTO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO FEDERAL"(sic)
"Quando se comemora a data de aniversário do Senado Federal?" (sic)
"Prezados Srs, Realizei alguns pedidos de informação pelo portal do SF e não
obtive resposta até agora. Então, relaciono os números de protocolo informados
pelo site para que as devidas respostas sejam enviadas: 0012393/15,
0043635/14, 0039060/14, 0040514/14, 0036106/14, 0080069/13, 0075909/13,
0079190/13, 0075156/13, 0072006/13 Adicionalmente, o protocolo 0012623/15
obteve resposta errônea, já que questionava sobre servidores EFETIVOS e obteve
resposta tratando de servidores COMISSIONADOS. Portanto, a resposta deve ser
corrigida e reenviada. Esclareço que fiz a pesquisa de respostas recebidas
utilizando os e‐mails XXX@senado.gov.br e XXX@senado.leg.br. Caso exista
algum outro email utilizado para envio das respostas, favor informar para nova
pesquisa. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Prezados Srs, Acabei de receber um email de resposta enviado pelo
XXX@senado.leg.br e constatei um problema recorrente e bastante frequente. O
email de resposta utiliza sempre o texto Em atenção ao pedido de informação nº
XXXXXXX / 15 / WW e depois prossegue com a informação. Acontece que o
5
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número do pedido frequentemente está trocado e a resposta recebida deixa de
fazer sentido. Recebi a resposta informando o pedido 0013437/15/PA mas
imagino que o pedido correto seja 0012623/15/WW. Inclusive ainda hoje abri o
pedido 0014125/15/WW cobrando a resposta para uma série de pedidos antigos
que ainda não receberam resposta. Talvez o problema seja a resposta enviada
com o número do pedido de informação errado, que torna a resposta invalida e
nula. Assim, peço a atenção dos senhores para corrigir este problema. Muito
obrigado." (sic)
"Bom dia!Gostaria de saber qual o valor exato e total destinado a Saúde no
Orçamento de 2015?Em contrapartida gostaria de saber qual o valor total (que é
reembolsável) gasto em 2014 com os parlamentares com saúde nos hospitais
que eles frequentam?grata"(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. No Atendimento nº
1313083 ficaram as seguintes duvidas. 1 ‐ Qual versão (Release) atualmente
instalada e em uso, quando a solicitação nº 0012789/15/WW foi feita a versão
mais atual era o Release 7.7.0.4 (29/04/2015), entretanto desejo saber qual o
Release está em uso e o dia no qual foi efetuado a verificação para responder a
esta solicitação. Exemplo: Engeman EAM‐CMMS Release 7.7.0.5 data da consulta
no software 02/07/2015 2 ‐ Solicito a geração de um relatório exportado em PDF
usando a opção Gráfico de Ordens de Serviço Geradas sendo quando solicitado
Data Inicial será usada a data 01/07/2014 e a na opção Data Final será usada a
data 30/06/2015 deixando demais opções em branco. Uma copia deste PDF
gerado poderá ser encaminhado em anexo na resposta a esta solicitação, apesar
de não conter caso seja necessário efetuem a remoção de dados referentes à
segurança institucional e informações pessoais. 3 ‐ Solicito a geração de um
relatório exportado em JPG usando opção Relatório de Ordens de Serviço tendo
a Data Inicial de 01/07/2014 e Data Final de 30/06/2015 deixando demais
opções em branco, caso seja necessário efetuarem a remoção de dados
referentes à segurança institucional e informações pessoais a imagem poderá ser
editada apagando apenas os dados necessários. 4 ‐ Caso do item 3 logo acima
contenha dados dados referentes à segurança institucional e informações
pessoais, solicito qual tipo de informação se nome de pessoa, local ou maquina e
por qual motivo detalhado oferecia risco a segurança institucional ou pessoal.
Sendo assim espero que a resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal sejam atendidos, são eles Art. 1º, Art. 14, Art. 15, Art.
16, Art. 17, Art. 19." (sic)
"Gostaria de saber a lista dos Senadores presentes na votação do PL 28, que
ocorreu no dia 30/06/2015 nessa Casa Legislativa."(sic)
"Qual o valor do cargo FC‐2 e SF02?" (sic)
"Gostaria de solicitar o estatuto da criança e do adolescente atualizado."(sic)
"Por gentileza, gostaria de saber se há a possibilidade de obter arquivos
relacionados à atuação do Senador FRANCISCO ÁLVARO BUENO DE PAIVA,
presidente dessa Egrégia Casa entre 1920 a 1922. A solicitação é necessária, pois
referida pessoa é nascida nesta cidade (ANDRADAS, antiga VILA DO
CARACOL/MG), porém grande parte da população desconhece a história desse
filho ilustre. Ademais, pretendo, futuramente, escrever a respeito de tal pessoa.
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Desde já agradeço. XXX/MG." (sic)
"Boa noite, Venho por meio desta mensagem solicitar uma informação, com
base na Lei 12.527/11. Gostaria de saber se o cargo de Consultor Legislativo do
Senado Federal pode ser exercido cumulativamente com advocacia privada ou
alguma atividade empresarial, ainda que com compatibilidade de horários.
Outrossim, a mesma resposta valeria para os cargos de Técnico Legislativo e
Analista Legislativo? Desde já agradeço a atenção." (sic)
"Boa tarde gostaria de que me fosse fornecido informações sobre as diárias
gastas pelos senadores em viagem a Colombia, qual foi o total gastos para o
cofre da União estes gastos, bem como gostaria de que me fosse esclarecido os
reais motivos e justificativas de todo este gasto. Att, XXX" (sic)
"Solicito informações sobre o número de matricula, telefone e lotação do
funcionário XXX cargo efetivo Analista Legislativo, Área de Tecnologia da
Informação Especialidade Informática Legislativa, Nível 3, Padrão 36, lotado no
Prodasen."(sic)
"Desejo receber a atuação e a apresentação de proposituras que estão em
discussão no senado como seu resultado final e resolutividades já definida." (sic)
"Baseado no Link do Portal Transparência e Controle Social e da Lei 12.527/2011,
solicito informações sobre o processo de criação da Lei 12.771/2012, bem como
documentos, ou relatórios de audiências públicas sobre este projeto de lei." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber se há em alguma resolução ou algo semelhante à
um código de ética para os servidores do órgão (Senado Federal). Att." (sic)
"Trabalho no Setor de Legislação, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos
realizando uma pesquisa sobre o Esboço de Código Civil, de Teixeira de Freiras.
Pedimos a gentileza de nos enviar, se possível, material que responda às
seguintes questões: ‐ o esboço de Código Civil, de Teixeira de Freitas chegou a
ser analisado no Legislativo. Quais motivos de ter sido esse projeto abandonado
ou não aprovado; ‐ sequência histórica de vários projetos de substituição e
reforma do Código Comercial Brasileiro, inclusive aqueles que propunham a
unificação do Direito Privado (Direito Civil e Direito Comercial num só Código de
Obrigações); ‐ existem declarações/pareceres/depoimentos de Deputados ou
Senadores, ou de Comissões, a respeito da não aprovação de alguns desses
projetos que propunham a unificação das obrigações de direito civil e comercial?
Obrigada." (sic)
"Gostaria de acesso às faltas do senadores em exercício durante a atual sessão
legislativa." (sic)
"Prezado(a) senhor(a),Solicitamos cópia (digital) do relatório da comissão
designada pelo presidente do Senado João Cleofas em 1970 para criação do
PRODASEN. Tal pedido se deve a pesquisa da história da tecnologia. Também
buscamos localizar (e obter cópia) do livro esgotado PRODASEN 30 anos, referido
no link abaixo: www12.senado.leg.br/guiadefontes/fontes/fontes‐
secundarias/livros‐49 Atenciosamente XXX." (sic)
"Boa tarde! Trabalho no TCEMG e gostaria de ter acesso à Exposição de Motivos
da CR/88."(sic)
O cidadão solicita cópia impressa do texto final aprovado do SCD 4/2015, que
institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência.
"Prezados Srs, Gostaria de saber qual é a base legal que permite a alocação de 30
7

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

servidores efetivos APL (Analista Legislativo, especialidade Processo Legislativo)
na DGER (Diretoria Geral), já que esses servidores não desempenham função de
chefia e, segundo o RASF, as atribuições da DGER e dos APLs são incompatíveis.
Sabemos também que o Principio da Legalidade determina que haja previsão
legal para os atos da Administração Pública. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Boa noite a todos, tudo bom? Gostaria de pedir, em planilhas, as seguintes
informações, por gentileza: 1. Todas as proposições votadas. Anos: 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (até o final de junho). Palavras‐
chave: Segurança; Polícia; Policial; Ordem Pública; Crime; Criminal; Ministério
Público; Criminalidade; Política Penal; Penal. Outras variáveis: Casa de origem; se
é projeto de lei (ou requerimento); Número de Sim; Número de Não; Abstenção;
Status proposição; Proposição que virou norma jurídica;Proposição Rejeitada;
Ementa/explicação. 2. Senadores Legislatura 55, 54 e 53, com histórico de
participação em comissões. Outras variáveis: Soma 3 últimas legislaturas; UF;
Partido; Mandato Anterior; Condição; Situação mandato; períodos de exercício,
filiações partidárias. 3. Projetos de Lei Ordinária. Anos: 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (até final de junho). Palavras‐chave: crime + penal
(sempre juntas; Segurança Pública; Polícia. Outras variáveis: autor; data
apresentação; Ementa; explicação ementa; Assunto; Casa de Origem; Situação;
Acessório; Apensado. As palavras‐chave são para serem buscadas em separado
(opção "OU", na busca). Favor me retornar, se a solicitação não tiver sido clara.
Muito obrigada!" (sic)
"Sirvo‐me do presente para solicitar as seguintes informações: 1) Data da
exoneração, caso tenha ocorrido, do Sr. XXX, nomeado em 05/02/2007 para
exercer o cargo em comissão de Assistente Parlamentar AP‐4 no Gabinete da
Senadora Kátia Abreu, através do Ato do Diretor Geral do Senado Federal n.
1081, de 2007; 2) Síntese das atividades desempenhadas pelo servidor; 3)
Remuneração média do servidor." (sic)
"Gostaria de saber com é o Sistema de Aposentadoria de um SENADOR:
Quantos anos de contribuição mínima ele precisa recolher. Qual o teto do
valor de sua Aposentadoria. Como é a fórmula da Aposentadoria proporcional e
seus valores. Como é a fórmula de pagamento da pensão das viúvas(o)" (sic)
Olá. Sou formada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
E faço uma pesquisa sobre censura a partir da década de 1980.Gostaria de saber,
se de alguma forma, eu consigo ter acesso aos anais da constituinte de 1988,
para que dessa forma eu possa acompanhar o debate que ocorreu sobre o tema
que estudo.Desde já, obrigada.XXX.
I. Ofício nº 4387, de 2005, do Ministro da Defesa (e eventuais anexos),
encaminhando informações referentes à matéria, conforme requerimento (RQS)
nº 23, de 2005, de autoria do Senador Arthur Virgílio, apresentado em
16/02/2005, tratando sobre o contrato para a modernização de 8 aviões P‐3A
Orion, de patrulha marítima. Muito obrigado pela atenção," (sic)
"Olá. Sou formada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
e faço uma pesquisa voltada para a temática da censura a partir da década de
1980. Gostaria de saber se tem alguma forma de eu ter acesso aos anais da
constituinte para que eu possa verificar o debate em torno do tema da censura.
Desde já, obrigada. XXX." (sic)
"Gostaria de entrar em contato com o Eng. Dr. XXX." (sic)
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"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. No pedido de
informação nº 0012787/15/WW respondido no Atendimento nº 1313080,
ficaram as seguintes duvidas. 1º ‐ Por qual motivo não possível determinar ou
informar uma quantidade que garanta que a solicitação de acesso a informação
venha a trazer a classificação do documento solicitado, solicito uma explicação o
mais detalhada possível. 2º ‐ Não a uma forma de garantir que direito de acesso
a informação como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal seja atendidas
adequadamente trazendo se documento Cartão de Ponto apresentado pela
Empresa se trata ou não de um documento sigiloso. 3º ‐ O solicitante terá que
efetuar varias solicitações até que o Senado Federal possa atender a solicitação
do cidadão, trazendo se o documento se trata de sigiloso ou não sigiloso. 4º ‐
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 mobilização excepcional de recursos e servidores,
que gerem prejuízo as atividades regulares da administração do Senado Federal
usada em atendimentos anteriores não esteja sendo utilizado como uma forma
de dificultar para que o documento Cartão de Ponto apresentado pela Empresa,
seja classificado como um sigiloso ou não sigiloso. 5º ‐ Qual motivo ocasionou
que a pedido de informação nº 0012787/15/WW fosse respondida somente
após 33 dias. Sendo assim espero que a resposta atenda os artigos presentes no
ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sejam atendidos, são eles Art. 1º, Art. 14, Art.
15, Art. 16, Art. 17, Art. 19." (sic)
"Olá, gostaria de informações quanto ao quadro de vagas ocupadas e disponíveis
em relação aos cargos de Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico
Legislativo e Polícia Legislativa, assim como a previsão de aposentadorias para
tais cargos. Grato." (sic)
O cidadão solicita cópia impressa da Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência.
A cidadã solicita o texto aprovado do PLS 193/1989 que dispõe sobre o estatuto
da criança e do adolescente.
"Gostaria de obter o texto original (com a justificativa inclusa) da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41 de 1997. Atenciosamente, XXX." (sic)
"O objetivo desta solicitação é indagar à Secretaria da Mesa do Senado Federal a
razão pela qual os arquivos em meio digital dos relatórios quadrimestrais do SUS
elaborados pelo Ministério da Saúde (MS) não estão disponíveis por meio do
sistema de busca da página sobre atividade legislativa do Senado (apenas o
primeiro deles ‐ AVN 2/2014 ‐ está disponível). Os demais AVN não chegaram a
ser constituídos?Também solicito que me sejam enviados os próprios arquivos
em meio digital ou que ao menos os relatórios tornem‐se disponíveis na página
do Senado. A solicitação tem como base dispositivo do parágrafo 5, do art. 36, da
Lei complementar 141/2012 diz que trata de relatório quadrimestral e especifica
o conteúdo do mesmo. Questionei a Ouvidoria do SUS, que em 27/04/15
respondeu que o MS enviou reiteradamente solicitações de agendamento de
audiência pública ao Senado Federal (Aviso 1521 GM/MS, de 04/11/13; Aviso
426 GM/MS, de 30/06/14 e Aviso 64 GM/MS, de 05/02/15). Embora o MS não
tenha comparecido à audiência marcada para ocorrer em 08/07/15 na Comissão
9
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Mista de Orçamento do Congresso Nacional, ao menos a audiência foi agendada.
Os arquivos dos relatórios que ora solicito facilitarão a compreensão das
informações." (sic)
"Quero saber se terá e quando terá uma audiência para revogação da lei
10826/03" (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
ATC‐9‐2012 do Senado Federal solicitar as seguinte informações. No pedido de
informação nº 0013521/15/WW, foi expressamente e claramente solicitado as
seguintes informações. 1 ‐ Nome completo do responsável pelo conteúdo da
resposta do atendimento 2 ‐ Nome completo do chefe de setor ou superior que
fiscaliza e demanda ordens ao responsável do item 1 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, COPELE, CONORF) Não foi solicitado a lista
de servidores do Senado Federal, mas sim aqueles que foram responsáveis por
cada um dos atendimentos informado na solicitação. Portanto caso o Senado
Federal não tenha os dados detalhado sobre cada solicitação feita e respondida
ou não possa informar que quem efetuou a resposta ao atendimento e quem
fiscaliza por se tratar de informação sigilosa deverá ser informado na resposta.
Portanto solicito que o pedido de informação nº 0013521/15/WW seja revisto e
atendido adequadamente trazendo a informações solicitadas ou a negação de
acesso a elas conforme consta nos artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do
Senado Federal sejam atendidos, são eles Art. 1º, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17,
Art. 19. Solicito o nome completo do responsável pelo conteúdo da resposta do
Atendimento nº 1315740 e nome do setor ou unidade técnica na qual ele
pertence." (sic)
"Bom Dia. Eu gostaria de solicitar as seguintes informações: 1. previsão de novo
concurso para servidores. 2. Cargos vagos e ocupados de Técnico e Analista
Legislativo, Área de Informática. Obrigado." (sic)
"Boa Tarde! Gostaria de receber a lei previdenciária completa e atualizada, para
estudar para o concurso do INSS/2015. Por gentileza ,seria possível ? Obrigada."
(sic)
"Olá, Estou realizando um trabalho sobre a Lei Maria da Penha e vi que há a
gravação das plenárias em que ocorreu a aprovação da Lei. Gostaria de saber se
há alguma transcrição dessas gravações. Desde já, obrigada. XXX" (sic)
"Bom dia, Gostaria de receber um levantamento de toda a legislação trabalhista
produzida no Brasil de 1990 até 2015 do Congresso e também do Poder
Executivo (através de Medidas Provisórias). A informação irá contribuir
fundamentalmente para minha pesquisa acadêmica a cerca dos direitos
trabalhistas adquiridos e dirimidos ao longo do tempo. Aguardo resposta! Att,
XXX Pesquisador FAPEMIG" (sic)
"Prezados, gostaria de solicitar lista de proposições aprovadas no Senado Federal
em 2014 e 2015, por origem da proposição. O interesse é saber quanto do total
de projetos aprovados pela Casa são provenientes do Executivo, do Legislativo
ou de iniciativa popular, por exemplo. O ideal seria que os dados foram
encaminhados em Excel, sendo uma coluna para a proposição e outra para a
origem especificada." (sic)
"Prezados, Gostaria de uma lista de todos os requerimentos para aberturas de
CPIS e CPMIS e de todas as CPIS ou CPMIs instaladas no Senado de 2002 a 2014,
10
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com as respectivas ementas. Agradeço a ajuda. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Prezados, solicito informar qual o período do mandato do Senador Joaquim
Beato, suplente do Senador Gerson Camata, entre 1994 e 1995. Eles
representaram o estado do Espírito Santo. Pela atenção, agradeço." (sic)
"Boa tarde. Para o fim de completar dissertação de mestrado, que elaboro,
gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Lei 11.340/06 ‐ Lei Maria da
Penha. Desde já agradeço." (sic)
"Oi Senhores, boa noite! Será que vcs poderiam informar, por gentileza, se há
previsão para realização de concurso público para o Senado Federal? E se
aqueles cargos vagos que se encontram no portal da transparência condizem
com que pode ser ofertado no certame? Muito obrigado pelas informações.
Ricardo." (sic)
O cidadão solicita receber a cópia da Lei 13.146 de 06/07/2015, que institui a Lei
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência.
"Senhores. Solicito o envio por e‐mail de uma cópia do Relatório Final ‐ O Retrato
do Desperdício no Brasil relativo ao Requerimento n. 651, de 1995. Comissão
temporária interna do Senado Federal. No site o arquivo está danificado e não
consigo baixar".(SIC)
"Prezados Senhores: Solicito por gentileza a gravação ou relatório da audiência
pública realizada em 03 de junho de 2013 para discussão do Projeto de Lei do
Senado no. 259/2009. Atenciosamente." (sic)
"Gostaria de obter os normativos internos vigente do Senado Federal que
regulamentam a jornada de trabalho de seus servidores de carreira. Obrigado."
(sic)
"Boa tarde. Solicito a redação final do substitutivo ao projeto de lei do Senado
(PLS) 333/2015 aprovado pelo Senado, que eleva para até 10 anos a internação
de adolescentes na medida socioeducativa. Att, XXX" (sic)
O cidadão solicita cópia das notas fiscais das despesas da verba indenizatória de
2015, dos senadores Cyro Nogueira, Elmano Férrer e Regina Sousa, referente a
contratação de consultorias, assessorias de apoio ao exercício do mandato
parlamentar e divulgação da atividade parlamentar.
"Bom dia, Preciso ter acesso à exposição de motivos da Lei nº 5.107, de
13/09/66, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Estou ciente que
ela já foi revogada pela Lei nº 7.839/89, mas pesquiso textos legais ou
doutrinários que possam elucidar a estabilidade nas relações de trabalho. Isso
pode ser feito à distância ou é necessário visitar a sede do Senado Federal?
Agradeço sua resposta. Atenciosamente, Profª XXX Doutoranda em Direito
Constitucional." (sic)
O cidadão entrou em contato com o Serviço de Relacionamento Público Alô
Senado, solicitando lista de senadores da 55ª legislatura e foi informado pelo
atendimento que o documento está disponível na portal na internet, mas,
segundo ele, não possui acesso à internet nem endereço de e‐mail. Diante disso,
solicita a cópia impressa da lista de senadores da atual legislatura em sua
residência.
"Gostaria de ouvir o pronunciamento do Senador Cristovam Buarque do dia 18‐
06‐2015. Nosso canal de TV está muito ruim a transmissão. Acho muito
inteligente sua fala. Adoro escuta‐lo. Quando terminei de digitar minha
11
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

mensagem, começou a melhorar o som de voz na TV, mas gostaria de ouvir o
início da sua fala." (sic)
"Gostaria de obter a prova objetiva e discursiva do cargo de consultor legislativo
‐ assessoramento legislativo ‐ especialidade Direito Civil, Processo civil e Agrário
do último concurso do Senado Federal, realizado em 2012 com data de
publicação do edital em 2011." (sic)
"Prezados! Sou servidor do Senado e solicito, para fins de consecução de
pesquisa no âmbito de Mestrado, arquivo em formato XLS contendo os
conjuntos de dados a seguir (períodos de exercício de mandato e de liderança),
relativos aos senadores que exerceram mandato nas legislaturas 51 a 54:
CONJUNTO DE DADOS 1 ‐ Planilha 1 (PERÍODOS DE MANDATO) COLUNA 1 ‐
Nome Parlamentar COLUNA 2 ‐ UF COLUNA 3 ‐ Data de início do exercício de
mandato COLUNA 4 ‐ Data de término do exercício de mandato CONJUNTO DE
DADOS 2 ‐ PLANILHA 2 (EXERCÍCIO DE LIDERANÇA): COLUNA 1 ‐ NOME
PARLAMENTAR COLUNA 2 – UF COLUNA 3 ‐ DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO DA
LIDERANÇA NO SENADO COLUNA 4 ‐ DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO DA
LIDERANÇA NO SENADO COLUNA 5 ‐ NATUREZA DO CARGO DE LIDERANÇA (LID
DE PARTIDO, LID DO GOVERNO, LID A MINORIA, LID A MAIORIA, ETC) COLUNA 6
‐ PARTIDO POLÍTICO ao qual estava filiado durante o exercício da liderança.
OBSERVAÇÃO GERAL: Ressalto que embora os dados sejam relativos tão‐
somente aos parlamentares das legislaturas 51 a 54, os períodos de exercício (de
mandato e de liderança) devem incluir também os mandatos por eles exercidos
PRETERITAMENTE à 51 legislatura, pois o estudo em questão aborda o fator
longevidade/experiência do parlamentar na casa em contraste com o
desempenho nessas legislaturas e, assim, importa saber a longevidade política
do parlamentar (em dias de mandato e de liderança) em sua completude, em
toda a sua história parlamentar no Senado. Agradeço desde já!" (sic)
"Prezado Serviço de Informação ao Cidadão, Em consonância com o princípio
constitucional da publicidade, especialmente insculpido na Lei nº 12.527 de 2011
(Lei de Acesso à Informação), gostaria de pedir, respeitosamente, que me fossem
enviadas (via e‐mail: xxx@gmail.com ou xxx@senado.leg.br) as provas,
discursivas e objetiva, do cargo de Consultor Legislativo, Área Consultoria e
Assessoramento Legislativo, Especialidade Assessoramento Legislativo, Subárea
Direito Civil, Processual Civil e Agrário do último concurso do Senado Federal,
realizado em 2012, regido pelo edital nº 1 de 22 de dezembro de 2011. Obrigado
pela atenção e desculpe‐me pelo incômodo. Respeitosamente, XXX – Técnico
Legislativo do Senado Federal." (sic)
"Prezado Serviço de Informação ao Cidadão, Em consonância com o princípio
constitucional da publicidade, especialmente insculpido na Lei nº 12.527 de 2011
(Lei de Acesso à Informação), gostaria de pedir, respeitosamente, que me fossem
enviadas (via e‐mail: xxx@gmail.com ou xxx@senado.leg.br) as provas,
discursivas e objetiva, do cargo de Consultor Legislativo, Área Consultoria e
Assessoramento Legislativo, Especialidade Assessoramento Legislativo, Subárea
Direito do Trabalho e Direito Previdenciário do último concurso do Senado
Federal, realizado em 2012, regido pelo edital nº 1 de 22 de dezembro de 2011.
Obrigado pela atenção e desculpe‐me pelo incômodo. Respeitosamente, XXX –
Técnico Legislativo do Senado Federal. " (sic)
"Olá, gostaria de receber cópia do projeto de lei tramitando sobre Tráfico de
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ATENDIDO

Pessoas. Acho que o número era 479. Não sei se estaria na Câmara dos
Deputados agora. Poderia me ajudar ? E saber em que comissão está o projeto
de lei.grato" (sic)
O cidadão solicita a cópia da lei Federal 7.116/83, que assegura validade nacional
as Carteiras de Identidade, regula sua expedição e dá outras providências.
"Por gentileza, onde encontro, no site do Senado, os Atos da Mesa. Em
particular, me interessa o Ato 14/2014." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber como solicito uma coletânea de leis." (sic)
A cidadã solicita o depoimento, feito pelo ex‐técnico da seleção brasileira, Mário
Zagallo, na CPI do futebol nos dias 13/11/2000 e 08/02/2001.
"Qual o valor total gasto pelo congresso, incluindo todas as despesas do
congresso em 2004 e 2005?,separadamente e de forma simplificada. Posso obter
também as mesmas informações do ano de 1990?" (sic)
O cidadão solicita o envio do pronunciamento do Senador Álvaro Dias, realizado
em sessão plenária do Senado Federal, na segunda feira, 15/6.
"Na recente tramitação do Projeto que aumenta o prazo de internação de
menores que tenham cometido crimes graves, o site enumera todas as emendas
apresentadas e informa se foram rejeitas, acolhidas na íntegra ou acolhidas
parcialmente. No entanto, nesse último caso, não informa o que foi acolhido e o
que foi rejeitado na emenda. A emenda da Senadora Marta Suplicy, por
exemplo, dispunha sobre o acréscimo de um único parágrafo e foi acolhida
"parcialmente", e me pergunto o que sobrou do texto proposto. Obrigada." (sic)
"Olá, foram realizadas 2 audiências da CCT, nos dias 09 e 14, às 9h, as quais não
consigo acessar o áudio, gostaria de saber como obtê‐los. Sem mais, desde já
agradeço. ATT XXX" (sic)
"Gostaria de saber como ouvir e ver novamente a Audiência Pública do dia 1º de
julho 2015 na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (30ª reunião) Mês da
poesia com Nicolas Behr, Sylvia Cintrão e Carlos F. M. Souza. Existe video? Posso
receber no meu email: xxx@hotmail.com. Sou Presidente da Academia
Itapetinguense de Letras. Itapetinga, Bahia." (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
"Quero saber das atividades da Senadora Luzia Toledo, período 1999/2000." (sic)
A cidadã solicita a frequência dos senadores do Estado do Amazonas no período
de janeiro a julho/2015.

ATENDIDO
ATENDIDO

"Desejo acesso a série Falas do Trono de 1826‐1889." (sic)
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"Srs (as), boa tarde! Sou postulante ao Mestrado de Ciência Política, da
Universidade Federal do Paraná e dentro do meu projeto de pesquisa estou
necessitando de informações detalhadas a respeito da discussão da Medida
Provisória 615 de 17 de maio de 2013, que trata de vários assuntos,
especificamente dos chamados arranjos de pagamentos. O que gostaria de
acessar seria a íntegra, se possível, transcrição das discussões havidas no âmbito
do Senado Federal, incluindo aí discursos, audiências públicas, relatórios de
comissões especiais e tudo o mais que possa enriquecer o entendimento da ação
política havida em torno deste tema. Antecipadamente, agradeço a atenção."
(sic)
"Prezado(a) Realizo um programa de pesquisa na Fundação Casa de Rui Barbosa,
sob orientação do historiador XXX. A pesquisa trata‐se da análise de discursos
pronunciados pelo político Alcindo Guanabara, que foi senador no período entre
1914‐1918. Portanto, para ter acesso ao diário do Senado Federal e dar
prosseguimento á pesquisa, requisito acesso ao acervo diário no período de
1914 até 1918, nos dias em que o Alcindo Guanabara se pronunciou.
Atenciosamente, XXX." (sic)
O cidadão informa que encaminhou mensagem sob o número de protocolo
0014660/15/PA, enviada em 14/07, e que recebeu resposta no mesmo dia, mas
se esqueceu de informar que possui um problema de visão. Diante disso, solicita
o envio impresso com letra grandes da Lei nº 13.146/2014, que institui a Lei
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência.

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Solicito informações em relação ao servidor XXX, cargo técnico legislativo, que
há diversos anos não cumpre jornada de trabalho no Senado, dedicando‐se
integralmente à atividade particular de Presidente da Coopertiva Habitacional
dos Servidores do Senado Federal Ltda. Sendo remunerado com recursos
públicos." (sic)

ATENDIDO

"Boa tarde. Como faço para achar a resposta de um requerimento? Recebimento
do Ofício nº 105/2015, do Ministro de Estado do Planejamento Orçamento e
Gestão, em resposta ao requerimento nº 62 de 2015 do Senador ." (sic)
"Peço a relação de todos os servidores e terceirizados que trabalham como
ascensoristas no Senado, seja no edifício‐sede, seja em quaisquer outros
edifícios ou instalações ligadas ao Senado. Peço também o local de trabalho e a
remuneração de cada um desses servidores e terceirizados." (sic)
"Como faço para saber o andamento do processo administrativo
00100.090512/2015‐16 referente a requerimento de pagamento de indenização
e licença‐premio por morte da servidora XXX?" (sic)
"Solicito informação sobre eventual autorização específica do Senado para
realização de operação de crédito externa pelo Município de Campos dos
Goytacazes, com base na Res. 43/2001, art. 5º, §§ 4º e 5º." (sic)
O cidadão solicita o discurso do senador Paulo Paim proferido na sessão especial
para comemorar os 20 anos da Rede Vida de Televisão, ocorrida na tarde do dia
21 de maio de 2015.

ATENDIDO

O cidadão solicita cópia impressa do PLS 430/2015, que altera a Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), para disciplinar a distribuição de cadeiras
entre os partidos políticos na representação proporcional.
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ATENDIDO

A cidadã solicita, via e‐mail, o texto completo do APR ‐ ANTEPROJETO DE
RESOLUÇÃO DO SENADO, Nº 1 de 2000, de autoria do Senador Lauro Campos,
pois não encontra‐se disponível no site.

ATENDIDO

O cidadão solicita o envio da tramitação do PLC 13/2013.

ATENDIDO

"Requer cópia das provas escritas DISCURSIVAS para o cargo de CONSULTOR
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL, realizadas no concurso público regido pelo
Edital n. 1, de 22.12.2011, referente aos cargos: ÁREA: Consultoria e
Assessoramento Legislativo. ESPECIALIDADE: Assessoramento Legislativo.
SUBÁREAS: Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Defesa
Nacional, Segurança Pública e Relações Internacionais; Desporto e Cultura;
Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo,
Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário;
Direito Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor; Direito
Penal, Processual Penal e Penitenciário; Direito Tributário e Direito Financeiro;
Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência;
Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio
Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política
Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos;
Saúde; Transportes. Realizadas em 29.abril.2012." (sic)
"Boa tarde, Gostaria de consultar os debates legislativos e demais registros
existentes no Arquivo do Senado acerca da legislação listada a seguir. Muito
obrigada. Decreto nº 2.861 de 8 de Julho de 1914 Diário Oficial da União ‐ Seção
1 ‐ 10/7/1914, Página 8231 (Publicação Original). Decreto nº 11.481 de 10 de
fevereiro de 1915 Diário Oficial da União ‐ Seção 1 ‐ 7/4/1915, Página 3597
(Publicação Original). Decreto nº. 4.294 de 14 de julho de 1921 Diário Oficial da
União ‐ Seção 1 ‐ 12/7/1921, Página 13407 (Publicação Original). Decreto nº
14.969 de 03 de setembro de 1921 Diário Oficial da União ‐ Seção 1 ‐ 7/9/1921,
Página 17222 (Publicação Original). Decreto nº 15.683, de 12 de Setembro de
1922 Diário Oficial da União ‐ Seção 1 ‐ 21/9/1922, Página 18002 (Publicação
Original) Decreto nº 20.930, de 11 de janeiro de 1932 Diário Oficial da União ‐
Seção 1 ‐ 16/1/1932, Página 978 (Publicação Original) Decreto nº 780, de 28 de
Abril de 1936 Diário Oficial da União ‐ Seção 1 ‐ 6/5/1936, Página 9492
(Publicação Original) Decreto nº 2.953 de 10 de Agosto de 1938 Diário Oficial da
União ‐ Seção 1 ‐ 11/8/1938, Página 15977 (Publicação Original) Decreto‐Lei nº
891, de 25 de novembro de 1938 Diário Oficial da União ‐ Seção 1 ‐ 28/11/1938,
Página 23843 (Publicação Original)." (sic)
"Requer cópias da prova escrita DISCURSIVA para o cargo de ANALISTA
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL, realizada no concurso público regido pelo
Edital n. 2, de 22.12.2011, referente ao cargo: ÁREA: Apoio Técnico ao Processo
Legislativo. ESPECIALIDADE: Processo Legislativo. Realizada em 11.março.2012."
(sic)
"Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora, Venho mui respeitosamente requerer
copia de todos os pedidos de impeachment protocolados nesse Senado, desde
2009, e em desfavor de Ministros do STF e do procurador‐geral da república.
Peço que me concedam as informações preferencialmente em arquivos PDF,
quando for possível este tipo de formato. E, nos casos de midias digitais de audio
e/ou video, solicito cópias em seu formato de orgiem. Obrigado, XXX Especialista

ATENDIDO
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ATENDIDO

ATENDIDO

em Gestão de Negócios Imobiliários." (sic)
"Requer cópia das provas escritas DISCURSIVAS para o cargo de CONSULTOR
LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL, realizadas no concurso público regido pelo
Edital n. 1, de 22.12.2011, referente ao cargo: ÁREA: Consultoria e
Assessoramento em Orçamentos. ESPECIALIDADE: Assessoramento em
Orçamentos. Realizada em 29.abril.2012." (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita cópia impressa do texto com a redação final editada pelo
Congresso Nacional, da MPV 664/2014, que altera as Leis nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, nº 10.876, de 2 junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003.

ATENDIDO

"Solicito em formato pdf a resposta do Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia ao RQS 149/15, com as informações acerca da atual situação do
acordo entre o Brasil e a Ucrânia, o qual deu origem à empresa binacional
Alcântara Cyclone Space (ACS). Muito obrigado. Att.: XXX." (sic)
"Prezados, gostaria de saber se é possível ter acesso aos debates do Código
Penal de 1890. Os discursos dos parlamentares antes da aprovação do texto."
(sic)

ATENDIDO

"Bom dia, venho através deste apenas buscar a vericidade da pessoa de XXX, se
realmente é funcionario do Senado? Obrigado!" (sic)

ATENDIDO

A cidadã afirma, que, em uma busca no site do Senado, no Portal da
Transparência e Controle Social ‐ Cotas para o Exercício da Atividade
Parlamentar dos Senadores ‐ CEAPS, são disponibilizadas informações sobre os
gastos dos parlamentares para os cidadãos. Segundo ela, havia uma nota datada
do período de recesso parlamentar, no valor de R$ 1397,07, em nome do
senador Zezé Perrela, divulgando um gasto em um Hotel, JI Administração.
Diante dessa situação, buscou informações com a assessoria do senador a fim de
saber os motivos deste gasto. Ainda, segundo a cidadã, a assessoria informou
que, na verdade, a conta deste hotel estava divulgada erroneamente e que se
tratava de uma despesa pessoal do senador. Informa, também, que, meses
depois, ao retornar ao site, verificou que a nota havia sido retirada. Diante dos
fatos, pergunta se o senador devolveu esse dinheiro aos cofres públicos. Solicita
respostas.
"Gostaria de informações à respeito da encomenda realizada pelo presidente do
Senado, Visconde de Abaeté, ao pintor Victor Meireles da obra do Juramento da
Princesa Isabel, no ano de 1871. Gostaria também das informações de
encomenda da obra Fala do Trono do autor Pedro Américo, encomenda essa,
também realizada pelo Visconde de Abaeté, no ano de 1871 (provavelmente)."
(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. Solicito o acesso e
reprodução dos seguintes dados do contrato 042/2014, como informado em
resposta a solicitação nº 0007348/15/WW através do Atendimento nº 1296396 a
reprodução será feita por meio de fotografia digital feito pelo solicitante. Cartão
de Ponto emitido pelo sistema de ponto eletrônico e assinados pelos
funcionários confirmando sua presença e ausência referente ao mês de

ATENDIDO
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Novembro de 2014 sendo dos seguintes funcionários: Os 4 operadores lotados
no posto do Prodasen sendo eles 1º ‐ XXX 2º ‐ XXX 3º ‐ XXX 4º ‐ XXX (Não foi
possível fornecer o nome do 4º operador pois os dados que tenho impresso do
Portal da Transparência do Senado Federal estavam desatualizados no mês em
que foi consultado e impresso as informações) Caso algum deste 4 funcionários
tenha se ausentado total ou parcialmente de seus postos de trabalho durante o
seu plantão sendo substituído por outro funcionário, os documentos usado pela
empresa para comprovar esta substituição também solicito acesso e reprodução
como já informado. Caso os documentos não estejam classificados com Sigilosos
ou Não sigilosos, os documentos deverão ser encaminhados para Comissão
Permanente de Acesso a Dados para que esta classificação seja efetuada e minha
solicitação seja atendida corretamente. Conforme consta nos artigos presentes
no ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo eles Art. 1º, Art. 14, Art. 15, Art. 16,
Art. 17, Art. 19, sejam atendidos e respeitados já em atendimentos anteriores
relacionados Cartão de Ponto tanto o Art. 1º quanto ao Art. 14º não foram
respeitados." (sic)
"Prezado Sr, com referencia ao protocolo 0014963/15/WW recebi na data de
hoje resposta dessa Casa atraves de seu e‐mail atendimento.sgm@senado.leg.br
me informando links para que eu pudesse visualizar pedidos de impeachment
contra ministros do STF e/ou Procurador‐geral da republica. Porem, os links
referem‐se a petições protocoladas nesse Senado neste ano de 2015 e o
solicitado foi desde 2009. Assim, REITERO, que desejo obter copias de todos os
pedidos de impeachment e seus desdobramentos e que foram protocolados
nesse Senado desde 2009. Caso inexistam pedidos de impeachments
protocolados entre 2009 e 2014, por favor, informar oficialmente, do contrário,
desejo obter copias, incluindo de medias digitais de audio e video, quando
existiram. Na certeza de poder contar com vossa atenção, agradecemos." (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita a cópia impressa da Lei de Contravenções Penais (Decreto‐Lei
3.688/41) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).

ATENDIDO

O cidadão solicita informações sobre o período da legislatura do Senador XXX,
uma vez que não está disponível no site do Senado.
"Boa tarde, Sou professor, escritor e historiador. Estou precisando ter acesso ao
Projeto de Lei n. 88, de 1994, que trata de anistia aos parlamentares que usaram
de serviços da gráfica do Senado. Preciso também ter acesso às notas
taquigráficas dos anos de 1994 e 1995. Att, XXX Professor de Direito Eleitoral da
UFPB Fones: XXX e XXX." (sic)

ATENDIDO

"gostaria de saber se há previsao para o proximo concurso do senado e se esta
casa usara a reserva de vagas para negros nos proximos concursos." (sic)
"Senhores Senadores, o Congresso Nacional não têm feito o julgamento da
prestação de Contas do Presidente, isto, pelo que os noticiários nos informam
não está acontecendo há vários anos. Segundo o artigo 49 ‐IX da CF/88 é uma
das competências exclusivas do Congresso Nacional que devem ser cumpridas
anualmente. Existe uma explicação para esta tarefa não estar sendo realizada?
Obrigada pela atenção. XXX." (sic)
O cidadão solicita uma cópia da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência.
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O cidadão solicita a cópia do vídeo na íntegra do Seminário Internacional de
política para o livro, que foi debatido pela Comissão de Educação, Cultura e
Esporte ‐ CE, com a participação de todos os palestrantes que foi transmitido no
dia 30/6/2015.

ATENDIDO

"Gostaria que me fosse enviado uma lista com todas as empresas que prestam
serviços terceirizadas pelo Senado. Obrigado." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber qual é o entendimento do SENADO FEDERAL quanto à
possibilidade de servidor público federal, autorizado a cumprir horário especial
de acordo com o parágrafo segundo do art. 98 da Lei n. 8.112/90, vir a ocupar
função comissionada com dedicação integral. Qual é o entendimento para este
assunto em face do Estatuto da Pessoa com Deficiência ‐ Lei n. 13.146, de 6 de
julho de 2015?" (sic)

ATENDIDO

"Senhores, participei do evento ´Clima em Debate: Conferência de Legisladores
sobre Mudanças Climáticas´, realizado no ano passado, creio, dia 17/10/2014, e
gostaria de obter o Estudo conjunto das consultorias legislativas do Senado e da
Câmara dos Deputados condensando não só a legislação brasileira, mas também
tratados internacionais sobre mudanças climáticas, apresentados no seminário."
(sic)
"Prezados, bom dia! A Editora XXX está produzindo a obra didática
provisoriamente intitulada Radix Língua Portuguesa – 8º Ano, de XXX e XXX,
destinada ao Ensino Fundamental II, e gostaríamos de contar com a reprodução
do texto abaixo: Título: Texto: A adoção passo a passo Autor: Sem menção de
autoria Fonte: Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/Upload/201302%20‐
%20maio/pdf/em%20discuss%C3%A3o!_maio_2013_internet.pdf>. Acesso em:
13 mar. 2015. Att." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados, bom dia! A Editora XXX está produzindo a obra didática
provisoriamente intitulada Radix Língua Portuguesa – 8º Ano, de XXX e XXX,
destinada ao Ensino Fundamental II, e gostaríamos de contar com a reprodução
do texto abaixo: Título: Texto: Nos anos 50, JK e Sarah adotaram Maria Estela
Autor: Sem menção de autoria Fonte: Disponível em:
<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/emdiscussao/Upload/201302%20‐
%20maio/pdf/em%20discuss%C3%A3o!_maio_2013_internet.pdf>. Acesso em:
15 mar. 2015. Att." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de ter acesso à MSG 00082 de 1973 e CN PLN 00006 / 1973, que
deram origem à Lei nº 5890/1973, que não está digitalizada para exibição em
pesquisa pela internet. Obrigada." (sic)

ATENDIDO

"Solicito a gentileza de encaminhar cópia digitalizada do parecer nº 595/2014‐
ADVOSF, que se encontra nos processos administrativos nº 00200.004247/2014‐
52 e 00200.004335/2014‐54. O mencionado parecer dispõe sobre a manutenção
ao regime próprio de previdência de servidores públicos oriundos de outros
cargos de outras esferas administrativas. A solicitação tem por objetivo subsidiar
estudo acadêmico." (sic)

ATENDIDO
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O cidadão deseja receber os discursos do Ex‐Senador Nilo Teixeira Campos.

ATENDIDO
O cidadão solicita a cópia do PLV 03/2015, que altera a Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro‐Desemprego, o Abono Salarial
e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador ‐ FAT, altera a Lei nº 10.779, de 25
de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro desemprego para o pescador
artesanal, e dá outras providências.
"Prezado Sr./Sra., gostaria de solicitar os relatórios de atividades, ou
documentos equivalentes, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
(CDR) do Senado Federal, para fins acadêmicos, dos anos 2011, 2012, 2013 e
2014. Gostaria de solicitar também a lista com os membros titulares e suplentes
da CDR entre 2011 e 2014. Grato por sua atenção, XXX." (sic)

ATENDIDO

"Prezados, gostaria de acessar a exposição de motivos da lei 8.666/1993." (sic)

ATENDIDO

"No âmbito do Senado Federal existem normas que estabeleçam roteiros (listas
de verificação) a serem seguidos pelos integrantes das unidades de atuação
encarregadas do assessoramento jurídico, durante o processo de análise e/ou
produção de pareceres jurídicos (em licitações e em contratações
administrativas)?" (sic)
"Prezado Sr./Sra., Solicitei no dia 29 de julho último acesso a todos os Relatórios
de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) entre
os anos de 2011 e 2014, pois não estão disponíveis no site. Acabei de receber a
seguinte resposta do SIC do Senado: Em atenção ao pedido de informação nº
0015145/15/PA, conforme contato telefônico, esclarecemos que as informações
solicitadas estão disponíveis par ao acesso direto pelo público por meio de
ferramentas do portal do Senado federal (...) Respondo: 1) Em nenhum
momento recebi qualquer contato telefônico por parte do Senado; 2) Se fiz a
solicitação é porque eu já procurei previamente no site e não encontrei os
referidos Relatórios de Atividades, pois o único Relatório de Atividades
Desenvolvidas constante no portal é o do 1º Semestre de 2015, o que não
atende as minhas necessidades. Gostaria de solicitar, mais uma vez o acesso aos
relatórios de atividades mencionados anteriormente. Atenciosamente,XXX." (sic)

ATENDIDO

"Boa Noite. Gostaria de saber porque o servidor XXX está afastado de seu cargo.
Obrigado" (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

