SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Março de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de março foram recebidos 123 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2016.
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 123 pedidos de informação, 64 (52%) foram atendidos em até
um dia, 10 (8,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 35 (28,5%)
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foram atendidos entre seis e vinte dias e 14 (11,4%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
Prazo de resposta em março de 2016
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 312 pedidos de informação
recebidos até o mês de março, 163 (52,2%) foram atendidos em até um
dia, 36 (11,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 91 (29,2%) entre
seis e vinte dias, e 22 (7,1%) em mais de 20 dias.
Prazo de resposta em 2016
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SENADOR
SERVIDOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ARQUIVO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
REMUNERAÇÃO
LEGISLAÇÃO
OUTROS
CEAPS E NOTA FISCAL
VOTO E PRESENÇA
Total Geral

Total
32
25
16
13
12
10
6
2
2
2
1
1
1
123

%
26,1%
20,3%
13,0%
10,6%
9,8%
8,1%
4,9%
1,6%
1,6%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
No mês de março, houve 1 (uma) negativa de acesso (0,8%) a
pedido que solicitou informações de caráter pessoal. Em outro pedido,
verificou‐se que um dos documentos solicitados está classificado como
reservado.
Em ambos os casos, as razões das negativas foram prestadas aos
requerentes. Nenhum desses pedidos gerou recurso.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
16 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 13,0% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“No site do Senado Federal consta que há no momento 33 cargos vagos de Consultor
Legislativo ‐ Assessoramento Legislativo. No entanto não consta a especialidade de cada
cargo vago. Gostaria de saber quais as especialidades dos cargos vagos.
Obrigado.” (sic)
“Solicito relação dos servidores públicos lotados no Senado que gozaram de férias ou de
licença no mês de janeiro do corrente ano.” (sic)
“Prezado(a), Venho por meio deste formulário solicitar: 1. o acesso ao número de
ocorrências recebidas pela Polícia do Senado Federal desde 1988, que ocorreram dentro
do Congresso Nacional; 2. Os tipos de ocorrência registradas (por exemplo: furto,
assédio, etc...) e a quantidade de cada tipo de ocorrência ao longo dos anos; 3. A origem
das ocorrências (por exemplo: quantidade de crimes/infrações cometidos por senadores,
servidores ou terceiros); 4. Ter acesso ao teor das denúncias de violência contra a
mulher (principalmente assédio), preservando a identidade dos envolvidos.” (sic)
“Solicito receber a exposição de motivos da PEC 18/1981.” (sic)
“Prezados, gostaria de entender a despesa do Senador XXX, referente a despesa com
combustível no mês de janeiro. O valor é de R$10.115,00, com data de 04/01/16. O
Senado está de recesso nesta data e apenas 1 dia útil do ano. Fornecedor XXX. Qual a
explicação para esta despesa? Atenciosamente, XXX” (sic)
“Boa tarde. Meu nome é XXX CPF XXX. Morei no DF na década de 90, quando promovi
seminários sobre o Ensino Domiciliar na Cámara dos Deputados e no Senado. Em
1994/1995 houve um estudo técnico feito pelo senado, a pedido de um dos senadores.
Eu gostaria em imenso de rever esse documento. Já revirei o site mas não o encontrei.
Haveria um link que eu possa vê‐lo. Haverá uma Conferência Internacional aqui no RJ e
eu gostaria de ter pelo menos o resumo desse estudo.” (sic)
“Necessito da exposição de motivos do §8º do art.201 da CF/88, preferencialmente em
PDF.” (sic)
“Requerimento do Sr. XXX de cópias de todos os acessos registrados, em nome dele, no
sistema de controle de entrada de visitantes do Senado, no período que menciona, com
base na Lei de Acesso a Informação.”
“Quantos CCs tem no senado, sendo uma lista com os nomes e valores. a outra
solicitação é sobre o papel do senado na fosfoetanolamina sintética. como anda e
porque não liberam.” (sic)
Solicito todos os vídeos e áudios da TV e Rádio Senado e, também, todas as pautas das
audiências públicas e dos Ciclos de Debates da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação sobre a liberação do uso da maconha para fins terapêuticos no ano de 2014.
“Gostaria de solicitar as notas taquigráficas de audiências públicas realizadas para
discutir os seguintes projetos de lei: ‐ PLC 105/1996; ‐ 115/2002; ‐ 252/2006; ‐ 187/2009;
‐ 111/2010; ‐ 763/2011; ‐ PLC 82/2012; ‐ 285/2012; ‐ 236/2012.” (sic)
“Ola, Boa tarde. Quero solicitar a informação da programação se for haver, da
comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down, comemora‐se em 21 de
março. Por favor peço que envie se for haver alguma sessão, ou programação em
especial. Grata. XXX”(sic)
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STATUS

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

“Prezado servidor, solicito me seja informada a data, a edição e a seção do D.O.U em
que foi publicado o ato da Diretor‐Geral 2500/2012, referente a homologação do
resultado final de aprovados no concurso público do Senado Federal para o Cargo de
Analista Legislativo, realizado em 2012. Informo que a informação objetiva tão somente
instruir requerimento de Títulos para fim de outro concurso público do qual participo.
Ressalto, desde já, que encontrei o arquivo PDF relativo ao ato em comento na seção
transparência do site da Casa, todavia o mesmo não está assinado eletronicamente, de
modo que não tem validade para o fim desejado. Desde já agradeço a atenção
dispensada.” (sic)
“Venho requerer sejam disponibilizados os registro de entrada nesta casa de XXX no
período de 01 de Outubro de 2009 a 30 de Abril de 2010, nos termos dos arts. 6, 10 e 11
da Lei 12.527/201, cumprindo as exigências referente ao pedido nº XXX e atendimento
nº XXX que dispôs: ‘Posto isso, é do entendimento do Senado Federal que, sendo os
registros de entrada do senhor XXX informações de caráter pessoal, sua revelação
somente ocorrerá após o cumprimento de todas as exigências prescritas nos artigos 60,
61 e 62 do Decreto nº 7.724 de 2012, sobretudo da apresentação de termo de
responsabilidade.
[1] Lei nº 12.527/11: Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
(...)
III ‐ proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
2 Aplicação analógica do Decreto nº 7.724 ‐ Art. 65. Constituem condutas ilícitas que
ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
(...)
IV ‐ divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação
classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;
3 Decreto nº 7.724 ‐ Art. 65, § 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou
agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o
disposto nas Leis no 1.079, de 10 de abril de 1950, e no 8.429, de 2 de junho de 1992.
4 Art. 325 ‐ Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar‐lhe a revelação’
Faço juntar a Procuração e o Termo de Responsabilidade.
Ainda informo, que utilizo deste canal para o pedido, em conformidade com a instrução
do atendimento telefônico pelo 0800 612211.” (sic)
“Prezado senhores. Sou um assíduo assistente dos plenários do Senado. Porque tem
mais funcionários ajudando os senadores do que mesmo senadores presentes” (sic)
“Boa tarde. Terá concurso para o Senado em 2016? Caso sim, quais os cargos?” (sic)
Solicito a justificativa para o acréscimo, na MPV 694/2015, do inciso VI ao art. 56, da Lei
nº 11.196/2005, pois, no portal do Senado, não consta a exposição de motivos para esse
inciso.
“Boa noite, para fins de pesquisa necessito saber qual era o numero de cadeiras no
Senado na legislatura de 1959‐1963 e 1963‐1967. Desde já, agradeço a atenção.” (sic)
“Estou precisando da Exposição de motivos do Anteprojeto do FGTS que foi publicada na
data de 06/08/1966 pp. 4689/4690 no Diário do Congresso Nacional” (sic)
“Gostaria de saber em qual natureza de despesa e classificada o auxílio‐moradia dos
senadores. É despesa com pessoal Grupo (01), ou Outras despesas correntes Grupo
(03)??” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

“Venho por me deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012
do Senado Federal solicitar as seguintes informações do contrato 0042/2014: Devido a
limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 2 partes que
poderá ser respondida em apenas um atendimento Parte 01/02 Novamente o Senado
Federal através do XXX se nega a fornecer as informações da forma solicitada sem
justificativa razoável, portanto solicito as seguitens explicações e informações.
Questionamento 01 ‐ Por qual motivo as respostas não foram respondidas de foma
separada item por item? Questionamento 02 ‐ As atribuições do cargo de um servidor
publico são sigilosas ? pois não consta na resposta informações das atribuições do cargo
de cada servidor. Questionamento 03 ‐ A gestão do contrato pode SIM ou NÃO solicitar a
ATENDIDO
comparação das digitais juntamente com os dados de registro gravados no ponto
eletrônicos utilizado pela empresa? No atediamento e feita seguinte afirmação
configurar‐se‐ia dispêndio de tempo e de recursos compor uma lista com todos os
funcionários que, direta ou indiretamente, trataram de formular respostas às dezenas de
atendimentos resultantes de pedidos de informação encaminhados por v.sa
Questionamento 04 ‐ Em primeiro que dezenas de atendimentos informe a numero de
todos estes que foram feitos junto deste, Foi feito apenas uma solicitação contendo 10
itens enviado no dia enviada 16/02/2016 e pior está solicitação foi feita apenas por que
as solicitações XXX XXX foram claramente ignorada não trazendo a informações
solicitadas e tendo os seguintes itens ignorados Itens 01 e 02.” (sic)
“Continuação Parte 02/02 Item 07‐ Relação dos servidores que estão envolvidos na
elaboração da resposta desta atendimento sendo informado nome completo do
servidor, órgão/setor(exemplo: NGCOT), cargo, caso tenham sido mais de um servidore
todos deverão ser mencionados sem exceção, a não ser com justificativa legal. Deixou
claro que está solicitação não deverá ser usada como meio para que as solicitações da
XXX até a XXX, venha a sofre qualquer interferência ou utilizar como justificativa para o
Senado Federal se negar a responder o que foi solicitado sobre justificativa de abuso por
parte do solicitante ao efetuar varias solicitações, como aconteceu em outras
solicitações, devo lembrar que as solicitações de XXX até a XXX foram feitas somente
pois o Senado Federal deu informações incompletas e erradas nas respostas das
solicitações XXX, XXX sendo assim como não obtive informações exatas do que foi
ATENDIDO
solicitado, muito menos não foi informado o motivo pelo qual o que foi não atendido
corretamente, foi necessário efetuar novas solicitações, sendo assim está solicitação
deverá ser respondida de acordo com a lei. Qualquer negativa de qualquer um dos itens
deverá conter informações legais para negativa, bem como exerço meu direito de obter
o inteiro teor da decisão denegatória de acesso, por certidão ou cópia, bem como cópia
autenticada do restante dos autos formados a partir deste solicitação. A resposta desta
solicitação deve ser feita por copia impressa como informado na opção do formulário,
havendo a geração de custo para emissão desta copia deverá se informado por email
valores, formas de pagamento, e dias, horários e local para efetuar a retirada e
conferência da copia autenticada.” (sic)
“Por favor, gostaria de receber o texto completo da exposição de motivos do projeto de
lei PL 5.855 de 2005 que deu origem à lei 11.300/2006 que alterou a lei 9.504/1997.
ATENDIDO
Agradeço antecipadamente.” (sic)
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“Olá! Gostaria de obter informações sobre uma emenda que o senador Nicolau Pereira
de Campos Vergueiro sugeriu em 1845 e que posteriormente foi aprovada pelo governo
imperial através da lei 369, de 18 de setembro, na qual o mesmo solicitou o emprego de
duzentos contos de réis para a importação de imigrantes europeus para trabalharem em
uma nova tentativa de emprego do método das colônias de parceria na província de São
Paulo. Gostaria de obter a localização do documento no arquivo assim como, se possível,
sua publicação. Se não encontrarem, gostaria de pedir informações sobre onde poderei
acha‐lo. Muito obrigado desde já!”(sic)
“Olá. Sou acadêmico da 8ª fase do curso de Licenciatura em História da XXX. Estou
desenvolvendo uma pesquisa sobre os presidentes do Senado Federal na era imperial.
Porém, estou encontrando dificuldades para prosseguir na pesquisa, na medida que não
encontro o período em que cada presidente permaneceu no cargo (o que se vê é apenas
fulano de tal presidiu o Senado de ano tal a ano tal, sem a data precisa em que assumiu
o posto de presidente). Ademais, gostaria de mais detalhes sobre a escolha do cargo de
presidente do Senado Federal. Assim, tendo em mãos as datas das posses das mesas
diretoras, poderei aprofundar meu trabalho acadêmico. Por fim, peço, se possível a
indicação de alguma obra que contemple minhas considerações supracitadas.
Saudações. XXX.” (sic)
“São Paulo 08/03/2016 Prezados senhores estou fazendo curso de técnico em gestão de
politicas públicas, onde a meu TCC é sobre os cartéis e conluios na modalidade de
licitação pregão eletrônico, gostaria de saber se existes relatórios de denúncia dos
mesmos. Se possível site onde eu possa encontra‐los para minha apresentação do TCC e
manual de pregoeiros para sanar tais fraudes contra o patrimônio público.
Atenciosamente. XXX.” (sic)
“gostaria de obter informações sobre a Lei Complementar 482/2011 e também se a
comissão dos direitos humanos (13/03/12) aprovou.”
“Gostaria de saber quanto o Senado gastou com a Polícia Legislativa em 2015,
considerando‐se o que foi executado, no âmbito do orçamento, para todas as despesas
(folha de pagamento, material/equipamento, diárias em viagens, automóveis
combustíveis etc). Desde já agradeço pela ajuda.” (sic)
“Sou graduanda do segundo ano de História, na instituição de ensino XXX Desenvolvo
um projeto (XXX) sobre as Quitandeiras, Mulheres de Tabuleiro, Ganhadeiras, entre os
séculos XVIII e XIX. Gostaria de saber se teria alguma fonte documental sobre essas
mulheres, para me ajudar no corpus do projeto. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Gostaria de receber cópia do pronunciamento do Senador LASIER MARTINS lido em
09/03/2016 às 14:00 horas”(sic)
“Foi informado no site do senado acesso em 07/03/2016, publicado em 22/01/2016 (
http://www12.senado.gov.br/radio/1/noticia/senadores‐devem‐debater‐projeto‐que‐
considera‐deficiencia‐a‐perda‐unilateral‐da‐audicao ) que o senado iria analisar o projeto
de lei que reconhece aos auditivos unilaterais o direito de participar em concurso
público nas vagas reservada aos portadores de necessidades especiais.
Venho pedir urgência na apreciação da matéria (nº do pl. 1361/2015) em razão de
inúmeros candidatos aprovados estarem sendo reprovados em pericia medica e sendo
tolhidos do tão almejado serviço público. Venho pedir o número na tramitação do
projeto ou orientações de como acompanhar pois não localizei no site o trâmite. Att.”
(sic)
Solicito o envio por e‐mail da tramitação completa do PLN 13/1976 que deu origem à Lei
6383/1976.
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

“Gostaria de ter o item abaixo esclarecido. Retirei o texto da própria página do Senado e
fiquei na dúvida: quantos cargos pode o Senador ter em seu gabinete? Deste total, qual
o máximo de efetivos e qual o máximo de comissionados? Como funciona a escolha dos
servidores efetivos por cada Senador, tendo em vista que são aprovados através de
concurso público? O Senador os escolhe ou a distribuição é aleatória? O Senador pode
pedir que troque o funcionário efetivo, caso não esteja satisfeito com o serviço
prestado? Como é feito o controle de presença dos servidores efetivos e dos
funcionários comissionados que trabalham no gabinete em Brasília e daqueles que
trabalham nos escritórios de apoio? Muito obrigada
21. O parlamentar pode dispor de quantos cargos em seu gabinete?
De 12 (doze) cargos comissionados.
22. Qual é o total de cargos comissionados que o parlamentar pode ter em seu
gabinete?
O número máximo de servidores comissionados que cada gabinete parlamentar pode ter
é 55, considerando os preenchimentos alternativos informados no item 2. O
preenchimento alternativo de cargos varia muito, de parlamentar para parlamentar. No
Portal da Transparência, o usuário pode ver a lotação de cada unidade do Senado,
inclusive do gabinete de cada senador. Basta clicar em:
http://www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/todos_pdf.pdf.” (sic)
“Gostaria de saber qual o salário base dos servidores que entram como técnico
legislativo recebem e confirmar que o requisito mínimo para esta função é o ensino
médio completo. Obrigada.” (sic)
“Um técnico legislativo aprovado no concurso de 2012 e com padrão 21, recebe de
salário total o valor de R$ 16.014,16? Obrigada.” (sic)
“Prezados, Gostaria de saber como consigo extrair uma listagem de Projetos de Lei e
Propostas de Emenda à Constituição que:
1 – Estão com votação marcada;
2 – Estão disponíveis para serem colocados para votação;
3 – Estão em Comissões (estoque, em deliberação e prontos para votação)
4 – Estão em estoque (não estão sendo movimentados atualmente e não foram
indeferidos/arquivados) Tentei obter essas informações no site a partir de buscas, mas
ou não consegui as informações desejadas ou não estive seguro de se elas estariam
completas. Essas pesquisas possibilitariam um acompanhamento mais produtivo sobre a
atividades legislativas em curso no Senado. Desde já agradeço sua atenção.”(sic)
“Solicito o envio por email dos documentos 00896 e 00987 da CPMI ‐ Vegas e Monte
Carlo, recebidos respectivamente em 26/07/2012 em resposta ao Of. 425 de 2012 (Req:
583/2012) e 13/08/2012 em resposta ao Of. 425 de 2012 (Req: 583/2012). Tal solicitação
tem urgencia.”
“Por favor, como eu faço para ler o texto integral das proposituras? Por exemplo esta
abaixo, não acho onde baixar o texto integral da propositura:
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/‐/materia/42287” (sic)
“Sobre o sistema de transparência de utilização de gastos de cota parlamentar. Como
tenho acesso ao resultado do serviço contratado? Por exemplo na contratação de
serviços de apoio ao parlamentar do XXX, em 05/05/2015 realizado pelo XXX. Gostaria
de ter acesso ao relatório/produto específico dessa contratação. Pois como foi
contratado com recursos públicos penso que o resultado/produto dessa contratação
também deveria ser, assim como seu fácil acesso dentro do portal. Obrigado pela
atenção.” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

Solicito por gentileza, receber por email a programação que foi realizada no senado
Federal , DIA MUNDIAL DO RIM... 10 DE MARÇO DE 2016.”(sic)
“Bom Dia! Sou estudante de Ciências Contábeis em XXX. Estou fazendo a matéria de
Contabilidade Pública, e a professora ministrou em uma de suas aulas a Série Orçamento
Fácil, me interessei pois é simples e muito didática, mas ao tentar fazer download aqui
pelo site do Senado, não consigo sucesso. Teria como me enviar este arquivo? Ou me
redirecionar para um site confiável? Obrigada.” (sic)
“Prezados, Sou estudante de mestrado da XXX, estou desenvolvendo a pesquisa sobre a
participação feminina na política a partir do protagonismo de Eunice Michiles.
Infelizmente tenho tido dificuldades de acesso pra encontrar os discursos da senadora
na época. Por favor , caso possam me ajudar eu agradeço. Pois não disponho de
condições financeiras para me deslocar até Brasília para verificar esse material junto a
biblioteca.” (sic)
“Olá, gostaria de um informação. Já está aberto o concurso público para cargo de
fisioterapeuta do senado federal? Tem alguma previsão?” (sic)
“Gostaria de saber a respeito da PEC‐20A. Se é verdade que estão preparando uma
mudança para o sistema parlamentarista e que Lula seria o primeiro ministro... Nao
consigo acreditar que os senhores permitam tal traição ao Brasil. Aguardo informação.
Grata.” (sic)
“Olá, sou XXX acadêmico de Direito da XXX, e para fins de pesquisa acadêmica, gostaria
de saber se o Brasil faz parte do Tratado Internacional da Lua de 1979, ou qual Tratado
Internacional que versa sobre o espaço cósmico e demais corpos celestes o Brasil faz
parte? Certo de sua resposta, grato!”(sic)
“Caros Senhores, Meu nome é XXX, e gostaria de informações sobre novos concursos
para ÁREA GRÁFICA. Sei que é complexo uma resposta completa, porém, caso seja
possível, gostaria de um telefone ou email que eu pudesse obter mais detalhes.
Como supracitado, meu interesse na informação é relativo ao TÉCNICO DE PROCESSO
GRÁFICO, por isso, gostaria de obter os contatos desta área. No mesmo lugar não devo
encontrar informações sobre o concurso em si, então, se possível enviem‐me onde
posso encontrar tais informações. Obrigado.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber mais sobre a senadora XXX, principalmente quais foram seus
mandatos e quem fez parte de sua equipe (secretários, assistentes, etc), durante estes
mandatos. Obrigado.” (sic)
“Ao Senado Federal Amparado nos incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da Constituição
Federal, peticiono ser informado e esclarecido se XXX ‐ assessor do Senador XXX ‐ tem
algum tipo de ELO e/ou relação (direta e/ou indireta) e/ou grau de parentesco com o
XXX. A resposta deverá estar de acordo com os incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da
Constituição Federal, Lei de Acesso a Informação e com a Lei que regula o processo
administrativo. Grato pela atenção e cooperação. Atenciosamente.” (sic)
“Boa tarde, gostaria do contato do XXX, para fins acadêmicos.” (sic)
“Pergunto ao Conselho de Ética do Senado Federal até quando os cidadãos brasileiros
vão continuar pagando o salário do Senador XXX, pois o mesmo continua exercendo o
cargo, mesmo com o nome envolvido nos esquemas de corrupção da operação lava
jato.” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

“Boa tarde, sou aluna da graduação em Museologia na XXX e, para minha monografia de
conclusão de curso, pretendo estudar a história dos seguintes museus: Catetinho, Museu
Vivo da Memória Candanga, Memorial dos Povos Indígenas e Centro Cultural 3 Poderes
(composto por Museu da Cidade, Espaço Lúcio Costa e Panteão da Pátria). Já entrei em
contato com a Secretaria de Cultura, porém gostaria de saber se há documentos
relativos a esses museus ou à Secretaria de Cultura da época da Comissão do DF no
Senado Federal. Obrigada.” (sic)
“Prezados, Gostaria de acesso ao caderno de provas da prova de Consultor Legislativo ‐
Área: Educação aplicadas em 2012 pela Fundação Getúlio Vargas. Já entrei em contato
com a instituição (por telefone e e‐mail), mas a instituição se nega a fornecê‐lo, sob
alegação de que não tem conhecimento de com quem se deve solicitar. Atenciosamente,
XXX” (sic)
“Bom dia! Gostaria de saber quando abrirão as inscrições para o concurso do Senado
Federal esse ano, e como faço para comprar o Estatuto do mesmo por aqui. Muito
obrigada. XXX.” (sic)
“Solicito, conforme Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação, art. 7º, II), acesso à
minuta do anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, referida em
notícia publicada no portal do Senado na internet, no endereço
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/15/comissao‐que‐atualiza‐
codigo‐brasileiro‐de‐aeronautica‐ganha‐novo‐prazo.” (sic)
“Prezados, Na condição de cidadã brasileira, com fulcro no art. 10 da Lei nº12.527/2011,
venho, por meio deste, requerer o que segue. A Medida Provisória 1814/99, substituída
pela MP 2.190‐34/2001, incluiu no artigo 8º da Lei 9782/99, o §5º com a seguinte
redação: ‘§ 5º A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas,
medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de
organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo
Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas’. A referida medida provisória foi
recorrentemente prorrogada e, desde 2013, se encontra na Secretaria Legislativa do
Congresso para deliberação. A emenda de nº 4 ao texto original da MP 1814/99 previa
que a redação do §5º permitiria a dispensa de registro pela ANVISA para a aquisição de
medicamentos através de organismos multilaterais internacionais somente quando não
houvesse produção interna. Porém, posteriormente, foi uma nova emenda à redação do
§ 5º excluiu a parte que dava preferência a produção interna. Esta cidadã procurou ter
acesso a documentações de alteração dos textos das Medidas Provisórias em questão,
bem como às discussões parlamentares que deram origem à atual redação do dispositivo
e outras informações relevantes sobre as MPs em questão, porém, não teve êxito. Tendo
em vista a insuficiência de informações sobre o assunto, o fato das informações serem
públicas, e do seu acesso ser garantido pelo art. 7º da Lei 12527/2011, esta cidadã
requer: (i) acesso aos textos originais das MP1814/99, bem como da MP 2.190‐34/2011;
(ii) documentos parlamentares que contenham a discussão dos textos, justificativas das
medidas provisórias; (iii) e informações sobre os órgãos considerados como ‘organismos
multilaterais internacionais’ para os efeitos do §5º no artigo 8º da Lei 9782/99; (iv) bem
como demais informações relevantes sobre as MPs em questão.
Att.,.” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

“Em resposta ao retorno da solicitação nº XXX Prezado(a), Grato pelo retorno. Restou
uma dúvida: Em razão de a contratação da FGV decorrer da necessidade de seleção de
servidores do quadro do Senado, não passaria ela a ter de observar o interesse público e
o princípio da publicidade, regidos pelo art. 37 da CF? A publicação do caderno está
relacionada à possibilidade de as pessoas verificarem e conhecerem o conteúdo. Não é
assim que funcionaria? Obrigado pela atenção mais uma vez. Atenciosamente, XXX.”
(sic)
“Por que não constam, na tramitação do PLS 555/2015, as informações sobre as
emendas 98 a 109. Se foram rejeitas ou aprovadas. Solicito o envio dessas emendas
atualizadas.”
“Em nome do princípio da transparência, o Senado não disponibiliza lista ou consulta à
PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS, para sabermos de qual autoridade é determinada ‘PLACA
PRETA’?” (sic)
“Boa tarde. Gostaria que me informassem quantas senadoras foram eleitas pra
legislatura 2011/2014 e quantas foram eleitas para 2015/2018.. Obrigada” (sic)
“Fiquei surpreso hoje pela manhã ao ler nos jornais o encontro do XXX, com XXX. Qual
foi o motivo do encontro? Qual foi o assunto? Acho que o Senador XXX deveria dar uma
satisfação à população brasileira, já que, o senhor XXX está sendo investigado.”
“Eu gostaria de questionar a atuação do SIC‐LAI quanto às respostas de minhas
demandas, pois sempre peço que me respondam no formato de cópia impressa, porém
isto não é feito. Gostaria de saber qual é a garantia que tenho de que irei obter as
respostas da forma que solicito nas minhas manifestações ao setor.”
“Boa tarde, Gostaria de saber se há previsão de quando haverá novo concurso público
para ingresso no Senado.” (sic)
“Algumas informações pela internet não estão batendo. As inscrições para o concurso do
SF 2016 já encerraram ou ainda irão abrir? Grato.” (sic)
“Oi gostaria de saber quando abrirá concurso no senado para nutricionista??” (sic)
“Gostaria de saber sobre concursos no Senado.” (sic)
“solicito o balanço patrimonial do Senado, em 2014 e 2015.” (sic)
“Solicito esclarecimentos sobre o porquê de a minha solicitação não seguir a Lei de
Acesso à Informação e o ATC nº 02/2012 do Senado, que dizem que, quando a
informação é negada, ao solicitante deve ser informado o motivo, se pode recorrer e a
quem dever recorrer, dentro da solicitação, fornecendo, também, em caso de negatória,
à cópia autenticada dessa negativa do acesso à informação. Solicito as informações
sobre a relação de funcionários que estiveram no contrato da empresa XXX, entre os
períodos de 2008 a 2014, pois não constam no site, e essas informações já foram
solicitadas por meio de vários outros atendimentos registrados anteriormente, porém
esses atendimentos não foram atendidos. Desejo saber o motivo pelo qual o Senado não
quer prestar essas informações e como a Casa pode garantir que estes fatos que
ocorrem não estão sendo executados de forma intencional, para que o solicitante não
obtenha as informações que possam resultar em denúncias de irregularidades no
contrato XXX.”
“Solicito cópia impressa do parecer nº340/2015‐ADVOSF e informações se esse parecer
foi divulgado por algum meio interno ou externo do Senado. Solicito também que seja
informado como é feito a análise dos pedidos realizados ao SIC‐LAI e suas respectivas
respostas, assim como qual é o órgão público que divulga essas informações, além do
SIC‐LAI.”
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ATENDIDO
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ATENDIDO
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ATENDIDO
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“Solicito com urgência a capa original da constituição de 1934.”
“Olá. Queria saber se o acervo do senado possui documentos referentes a guerra de
Canudos, em especial ao período anterior a guerra, como jornais e cartas; sou
pesquisador da temática. Desde já, muito obrigado.” (sic)
“Olá, gostaria de ter acesso a um discurso proferido pelo Senador Lino de Matos, porém,
não tenho a data exata do expediente. Sei apenas que encontra‐se entre 1960 e 1964. É
possível receber os discursos do Senador entre essas datas? Aguardo um resposta.
Muito obrigado! XXX.” (sic)
“Senhor; Gostaria de saber como poderia ter acesso ao discurso completo do senador
Zezé Perrela, proferido no dia 17 de março. Na gravação disponível no site da rádio, cujo
título é “Perrela diz que situação é grave e critica comportamento de Lula”, o áudio do
discurso do senador mineiro torna‐se indisponível, quando ao senador Flexa Ribeiro é
dado o direito ao aparte. Respeitosamente, XXX.” (sic)
“Gostaria de saber :como estar o trâmite para o concurso da área de técnico legislativo
do senado federal? Qual o numero do PLC que elenca esse concurso e como faço para
acompanhar?” (sic)
“Eu gostaria muito de trabalhar no senado, vocês têm previsão para o próximo concurso
para o nível médio?” (sic)
“Boa noite. Verificando o acervo da biblioteca digital deparei‐me com o projeto de
Código Civil de Coelho Rodrigues (http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518628).
Ocorre que lendo o texto existe a afirmação que o mesmo era senador pelo estado do
Sergipe, no entanto o mesmo era do estado do Piauí. No Piauí quando se fala de Coelho
Rodrigues não se menciona que teria sido senador por outro estado, gostaria de mais
informações se Coelho realmente foi senador por Sergipe. Grato pela atenção.” (sic)
“Boa tarde, estou fazendo mestrado e meu projeto é com o resgate histórico de praças
em São João del Rei, gostaria de pedir o acesso aos registros de estrangeiros na Estrada
Real. Vi uma citação em um trabalho ‘Viagem do Rio de Janeiro à Morro Velho’ e
gostaria de ter acesso a esse documento ou outros na região de São João del Rei.
Agradeço, desde já, a atenção.” (sic)
“Gostaria de obter cópia dos contratos entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
e a empresa Traffic analisados pela CPI do Futebol no Senado, em 2000‐2001.” (sic)
“Solicito o parecer nº 205 referente ao PLS 555/2015, via email.”
“Solicito cópia dos áudios ou vídeos de todos os pronunciamentos do ex‐Senador Marcos
Freire, via e‐mail.”
“Solicito cópia do discurso do Senador Magno Malta proferido em Sessão Plenária, do
dia 08/03/2016.”
“Olá! O próximo Concurso Público do Senado Federal para o cargo de Consultor
Legislativo está previsto para 2016, o último foi em 2012. Por gentileza, dos 29 cargos
vagos para Consultor Legislativo, quais áreas estão com carência de Servidor? Minas e
Energia? Obrigado pela atenção!” (sic)
“Solicito cópia impressa do discurso da Senadora Vanessa Grazziotin do dia 21/03/2016.”
“Prezado(a), boa tarde! Tendo em vista a numerosa quantidade de cargos vagos para
técnico e analista legislativo, somado ao fato do último concurso público ter expirado em
julho de 2014, gostaria de saber se há previsão de publicação do edital abrindo um novo
certame ainda para esse ano. Em caso positivo, qual o mês esperado para essa
publicação? Desde já, muito obrigado! Att.”(sic)
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ATENDIDO
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ATENDIDO

ATENDIDO
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ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

“Venho por me deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012
do Senado Federal solicitar as seguintes informações do contrato 0042/2014:
Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 2 partes
que poderá ser respondida em apenas um atendimento
Parte 01/02
Novamente o Senado Federal através do XXX se nega a fornecer as informações da
forma solicitada sem justificativa razoável, portanto solicito as seguitens explicações e
informações.
Questionamento 01 ‐ Por qual motivo as respostas não foram respondidas de foma
separada item por item?
Questionamento 02 ‐ As atribuições do cargo de um servidor publico são sigilosas ? pois
não consta na resposta informações das atribuições do cargo de cada servidor.
Questionamento 03 ‐ A gestão do contrato pode SIM ou NÃO solicitar a comparação das
digitais juntamente com os dados de registro gravados no ponto eletrônicos utilizado
pela empresa?
No atediamento e feita seguinte afirmação configurar‐se‐ia dispêndio de tempo e de
recursos compor uma lista com todos os funcionários que, direta ou indiretamente,
trataram de formular respostas às dezenas de atendimentos resultantes de pedidos de
informação encaminhados por v.sa
Questionamento 04 ‐ Em primeiro que dezenas de atendimentos informe a numero de
todos estes que foram feitos junto deste, Foi feito apenas uma solicitação contendo 10
itens enviado no dia enviada 16/02/2016 e pior está solicitação foi feita apenas por que
as solicitações XXX XXX foram claramente ignorada não trazendo a informações
solicitadas e tendo os seguintes itens ignorados Itens 01 e 02.” (sic)
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ATENDIDO

“Continuação Parte 02/02 Questionamento 05 ‐ Fui claro ao solicitar nome servidores e
órgão interno que estiveram diretamente ligado a elaboração e autorização da resposta
apenas deste atendimento e como esta foi a única solicitação enviada no mês 02/2016
não há como haver dezenas.
Questionamento 06 ‐ Foi solicitado a lista de funcionários do Contrato 0054‐2008 algo
que não foi atendido em nenhuma das solicitações como o link abaixo não contem a
informações que deveriam estar presente, solicito que o Item 05 da solicitação XXX seja
atendido ou o Senado Federal atualize as informações que deveriam estar presente no
link.
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato_itens.asp?cc=744
&nc=20080054 .Item 01 ‐ Baseado no Artigo 16 do ATC‐9‐2012 do Senado Federal
solicito obter o inteiro teor da decisão denegatória de acesso, por certidão ou cópia,
bem como cópia autenticada do restante dos autos formados da solicitação XXX até XXX
no qual resultou no Atendimento nº XXX.Item 02 ‐ Após receber informações sobre
como e feita a resposta dos atendimentos e sistemas usados não seria necessários
dezenas de servidores e sim no máximo 3 do NGCOT e outros dois do SIC para revisão e
autorização da resposta, como acredito que a resposta dos meus atendimentos estão
sendo enviadas para o SIC apenas em seu 30º dia e não sendo feita a revisão adequada
permitindo que informações faltem sejam enviadas, solicito uma forma transparente e
publica que comprove que minhas solicitações estão realmente sendo lidas e atendidas
e que prove que a justificava mobilização excepcional de pessoal não está sendo usada
de forma indevida afim de evitar que meu direito de acesso a informação seja cumprido
pelo Senado Federal me deixando de mãos atadas sem obter a informação ou ter a
quem recorrer.
Todos os questionamentos e Itens deverão ser respondidos separadamente para uma
melhor compreensão, mesmo que a respostas se repitam.” (sic)
“Prezados, Solicito informar o quantitativo de cargos vagos por subárea da Consultoria
de Assessoramento Legislativo, bem como, em quais áreas existe a previsão de
aposentadorias compulsórias nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019.
Muito Obrigado, XXX.” (sic)
“Prezados, Solicito, com base na LAI, que informem o quantitativo de cargos vagos de
consultor legislativo por área de atuação, tendo em vista que o número de vacâncias
disponibilizados no site do senado, consta somente o número geral, não estando a
informação dividida por áreas.” (sic)
“Gostaria de ter acesso à lista com todos os pedidos de impeachment já apresentados ao
Senado e ao Congresso Nacional desde 1988, em particular contra Procuradores Gerais
da República e Ministros do Supremo Tribunal Federal. Como posso ter acesso a essa
listagem? Desde já, muito obrigado.” (sic)
“Sou estudante de graduação em História na UNESP/Franca e estou realizando um
levantamento de fontes para a minha pesquisa. Estou a procura de documentação sobre
a prostituição de negras escravas, forras e libertas na cidade de São Paulo no século XIX.
Desde já, muito obrigado pela atenção!” (sic)
“Bom dia; Estou tentando localizar no site a seguinte informação: Emenda e a página do
relatório do projeto de conversão da MP 656/2014 que resultaram no art. 15, §5º, da Lei
13.097/2015” (sic)
“Busco acesso aos arquivos para pesquisa histórica.” (sic)
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“Por favor, gostaria da íntegra do processo administrativo 024142/09‐3 (apensados:
023849/09‐6; 000377/10‐4; 006056/10‐5; 006675/10‐7; 007823/10‐0 e 009336/10‐9),
ATENDIDO
bem como do despacho 4992/2010 ‐ GBRH/SERH.” (sic)
“Senador, sou historiador e pergunto se durante o período do AI 5 quando Congresso
ATENDIDO
Nacional esteve em recesso, em 1969, os congressistas recebiam proventos?”
“Analista Legislativo, especialidade Processo Legislativo: supressão de 50 vagas? No
quadro do Senado há mais cargos vagos do que 50. Não entendi essa supressão de
ATENDIDO
vagas.” (sic)
“eu busco informacoes sobre o concurso do senado e nao consigo encontrar.voces
podem me ajudar? gotaria de saber a previsao para o proximo concurso para o SENADO ATENDIDO
FEDERAL nivel medio. obrigada.” (sic)
“Entendo que ao entrar no Senado, é necessário se identificar e fornecer informações
sobre o motivo da visita. Gostaria de solicitar uma lista com os nomes completos,
documentos de identificação apresentados, pessoa com quem foi falar, motivo da visita,
NEGATIVA
data e horário de entrada e saída fornecidos no momento de identificação ao entrar no
DE ACESSO
senado, de todas as pessoas que visitaram o Senado nos últimos 12 meses. Além disso,
gostaria de saber para qual o período estas informações foram registradas e estão
disponíveis, além dos últimos 12 meses.”
“Bom dia! Gostaria de saber o número exato de vacâncias de cada cargo que ocorreram
ATENDIDO
entre os anos de 2012 até hoje. Agradeço desde já a atenção. XXX.” (sic)
“Boa Noite! Gostaria de saber se realmente será realizado o concurso do Senado Federal
para o cargo de Analista‐ Enfermeiro(Nível Superior) no presente ano.
ATENDIDO
Caso não seja esse ano, gostaria de uma previsão do concurso. Obrigada.” (sic)
“Bom Dia. Estou realizando pesquisa de Graduação sobre o Grupo DACTA e o Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Proteção ao Voo (SNTPV) e gostaria de documentos a
ATENDIDO
respeito, por gentileza. Respeitosamente” (sic)
“Por favor, é possível me enviar copia do decreto Nº. 24.257 de 16 de maio 1934 ou
informar como posso conseguir cópia desse decreto, que necessito para pesquisa? fico
ATENDIDO
grato pela atenção dispensada.” (sic)
“Gostaria de saber em que consiste o documento que vários senadores assinaram para
ATENDIDO
abertura de processo disciplinar contra o juiz XXX. Obrigada.” (sic)
“Prezados, Diante da notícia publicada ontem no Correio Braziliense sobre a extinção de
100 cargos de técnicos, analistas e consultores, gostaria de saber se o concurso que
ATENDIDO
estava previsto para estes cargos não será mais realizado? Att. XXX” (sic)
“A mesa diretora extingui nesta semana 100 cargos efetivos da estrutura orgânica do
Senado, conforme matéria divulgada no link abaixo. Desse modo essas especialidades e
cargos deixam de existir e não serão mais contempladas no próximo concurso da casa ou
elas ainda permanecerão, porém, agora, em menor número do que anteriormente?
ATENDIDO
Grato pela Atenção.
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/23/senado‐extingue‐uma‐
centena‐de‐cargos“ (sic)
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“SOLICITAÇÃO Lei de acesso a Informação: SENADO FEDERAL Rio de Janeiro, 28 de
março de 2016. Excelentíssimos Amigos, desta Casa de Leis “Senado Federal”, parte
integrante do Congresso Constituinte, na elaboração da atual Carta Magna da Republica
Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, questiono, de acordo com
a (LAI) Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, a seguinte Informação; Do Direito
Administrativo e Constitucional da CF/88: A Instituição Pública Federal ao Informar que
realiza os seus Concursos Públicos, de acordo com o Artigo 37 inciso II da Constituição
Federal de 1988. Os demais incisos pertinentes ao Artigo 37 devem ser aplicados ao
respectivo Concurso Público, Tais como os incisos III e IV, como uma decorrência
natural? Deixo‐vos meus cumprimentos. XXX.”(sic)
“Gostaria de saber o quantitativo de cargos vagos de Analista Legislativo, especialidade
Processo Legislativo, e se há previsão de realização de novo concurso público. Obrigada.”
(sic)
“Prezados senhores, desejo saber a quantidade total de servidores (efetivos e
comissionados) existentes nos quadros funcionais da presente Casa Legislativa, de
maneira a discriminar, detalhadamente, a distribuição dos cargos quanto ao gênero dos
seus ocupantes (homem ou mulher), quanto à raça/etnia (branca, parda, negra, amarela,
indígena etc) e quanto ao nível de escolaridade de seus ocupantes. Se possível, desejo
obter uma censo da referida Casa que contenha essas informações. Respeitosamente,
XXX.” (sic)
“Solicito cópia do pronunciamento do Senador José Medeiros, em 23/02/2015, a
respeito da industrialização do Brasil entre os anos de 1930 e 1970. Tal pronunciamento
sugeriu ao governo que se atentasse para os estímulos e investimentos na indústria
brasileira.”
“Bom dia caros colegas. Não sei se esse é o canal correto onde encontro informações à
respeito do próximo concurso público para servidores do senado.Se não for, gostaria que
me direcionassem para lá por gentileza. A mídia soltou no final do ano de 2015 que um
concurso estaria previsto para 2016 e eu gostaria de saber se é verídica essa informação
e previsão de quando seria. Outra questão seria sobre os cargos oferecidos. No último
edital que foi em 2011, nao teve vagas para analista na área da odontologia, e sim
apenas para tecnico nível médio. Saberiam me dizer se no próximo concurso terão vagas
para odontologia nivel supeior (analistas)? Obirgado. Att XXX” (sic)
“Boa tarde. Moro no interior do PARANÁ e me interesso em fazer concurso para o cargo
de ANALISTA LEGISLATIVO. Todavia, gostaria de saber se este trabalho (ou qualquer
outro específico da área jurídica) pode ser exercido mediante teletrabalho.” (sic)
“Gostaria de saber se terá este ano concurso público para técnico legislativo?” (sic)
“Olá! Gostaria de maiores informações sobre o próximo concurso público para a área da
saúde (Odontologia), quando será publicado o edital? Desde já, obrigado!”(sic)
“Prezados , solicito informacoes de andamento do processo N 00200.015488/2015‐16
que trata de pedido de repactuacao do contrato 0782015.” (sic)
“Gostaria de solicitar à Presidência do Senado cópias dos documentos relativos à
empresa Traffic investigados pela CPI do Futebol nos anos de 2000/2001.” (sic)
“Boa noite! Sou aluno de pós‐graduação em Gestão Pública na UFES; como qualificação
pesquisa necessito dessa Casa Legislativa a presença dos senadores nas sessões nos
últimos 3 anos.” (sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

“Olá, Com fundamento na Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, requeiro a
gentileza de me prestarem as seguintes informações: 1‐ Qual é a previsão para o
próximo concurso referente ao cargo de Consultor Legislativo? 2‐ No último concurso,
quantas pessoas se inscreveram para concorrer às vagas nas subáreas: ‘Direito
Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor” e “Política Econômica e
Sistema Financeiro’? 3‐ É possível a cumulação deste cargo com a advocacia ou atividade
empresarial? Desde já agradeço pela resposta e pela atenção.” (sic)
“OLÁ BOA!!! TARDE GOSTARIA DE SABER, SOBRE O CONCURSO DA POLÍCIA LEGISLATIVA,
HAVERÁ ESSE ANO DE 2016?” (sic)
“Solicito a exposição de motivos da Lei nº 10.303/2001.”
“Solicito a gentileza de informar‐me sobre quando será realizado o Concurso para o
Senado Federal (ainda em 2016? ou 2017?) e quantos cargos vagos existem para o cargo
de Técnico – Processo Legislativo?” (sic)
“Boa tarde. Sou servidor da Polícia Civil do Distrito Federal e pretendo me preparar para
o próximo concurso do Senado Federal. Todavia, tendo em vista as recentes alterações
no que tange à legislação previdenciária, gostaria de saber 1) em que regime
previdenciário os futuros servidores serão enquadrados. No meu caso em específico, há
a Orientação Normativa nº 2 do Ministério do Planejamento de 13 de abril de 2015, a
qual estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração ‐ Sipec sobre o regime de previdência complementar de que trata
a Lei nº 12.618 de 30 de abril de 2012. Essa orientação é exaustiva em relação aos
servidores egressos da Polícia Civil do Distrito Federal e que, por ventura, ingressem em
cargo público efetivo do Poder Executivo Federal após 4 de fevereiro de 2013. Ademais,
gostaria de saber se 2) existe alguma orientação (nos moldes da erigida pelo MPOG)
própria do Senado que trata de regime previdenciário para os futuros servidores. Certo
de que terei minhas singelas dúvidas esclarecidas e de que serei desculpado no caso de
tê‐los importunado indevidamente, agradeço desde já a atenção dispensada.” (sic)
“Senhores, eu gostaria de pesquisar a exposição de motivos da CF 88, para ver o
fundamento, o objetivo, a motivação de alguns dispositivos. Procurei no site, mas não
encontrei. Imagino que a exposição de motivos de toda a CF seja muito extensa. Por isso,
peço que me enviem ou me orientem onde encontrar a exposição de motivos dos incisos
IX a XV do artigo 37 da CF 88. Agradeço desde já.” (sic)
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“Solicito os seguintes documentos:
a) Ofícios
a.1) Ofício n° 91, de 27 de novembro de 2015, do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 1132, de 2015 (DSF n.º 195/2015)
a.2) Ofício n° 58, de 24 de setembro de 2015, do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em resposta ao Requerimento de Informações n° 677, de 2015 (DSF n.º
153/2015)
a.3) Ofício 10407, de 23 de setembro de 2015, do Ministro de Estado da Defesa, em
resposta ao Requerimento n° 676, de 2015 (DSF n.º 153/2015)
a.4) Ofício n° 38, de 23 de dezembro de 2014, do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 221, de 2014 (DSF n.º 4/2015)
a.5) Ofício n° 1.211, de 17 de junho de 2014, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao Requerimento n°
128, de 2014 (DSF n.º 90/2014)
a.6) Ofício nº 1.976/2013, de 14 de outubro de 2013, do Ministro de Estado Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
Requerimento n° 814, de 2013 (DSF n.º 168/2013)
a.7) Ofício nº 11.751, de 27 de setembro de 2013, do Ministro de Estado da Defesa, em
resposta ao Requerimento n° 812, de 2013 (DSF n.º 157/2013)
a.8) Ofício nº 8144, de 21 de julho de 2011, do Ministro de Estado da Defesa, em
resposta ao Requerimento n° 399, de 2011 (DSF n.º 122/2011)
a.9) Ofício nº 478, de 21 de junho de 2011, do Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento n° 397, de 2011 (DSF n.º
124/2011)
a.10) Ofício nº 402, de 13 de julho de 2011, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao Requerimento n°
395, de 2011 (DSF n.º 122/2011)
a.11) Ofício nº 2.586, de 7 de março de 2012, do Ministro de Estado da Defesa, em
resposta ao Requerimento n° 1331, de 2011 (DSF n.º 28/2012).” (sic)

18

ATENDIDO

“Solicito os seguintes documentos:
a) Ofícios
a.12) Ofício nº 22, de 2008, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta
ao Requerimento n° 226, de 2008 (DSF n.º 90/2008)
a.13) Ofício nº 35, de 2007, de 7 de novembro de 2007, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 741, de 2007 (DSF n.º 189/2007)
b) Avisos
b.1) Aviso nº 1.694, de 11 de outubro de 2013, do Ministro de Estado da Justiça, em
resposta ao Requerimento n° 813, de 2013 (DSF n.º 168/2013)
b.2) Aviso nº 164, de 20 de junho de 2011, da Ministra de Estado da Fazenda, em
resposta ao Requerimento n° 398, de 2011 (DSF n.º 105/2011)
b.4) Aviso nº 1625/2011, de 14 de julho, do Ministro de Estado da Justiça, em resposta
ao Requerimento n° 396, de 2011 (DSF n.º 122/2011)
b.5) Aviso nº 5, de 2007, de 16 de março de 2007, do Ministro das Relações Exteriores,
em resposta ao Requerimento n° 1178, de 2007 (DSF n.º 37/2007)
c) Informações (não se indica qual tipo de documento
c.1) Informações encaminhadas, em dezembro de 2013, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento n° 1058, de 2013 (DSF n.º 203/2013)
c.2) Informações encaminhadas, em 8 de dezembro de 2010, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, de forma antecipada ao Requerimento n° 236, de 2010 (DSF n.º
209/2010). “ (sic)
“Eu gostaria de saber o motivo da indisponibilidade do email dos suplentes dos
Senadores. A meu ver, a falta da divulgação de dados é uma obstrução de informação,
pois é importante o cidadão ter acesso a informações como estas.”

1

Negativa de acesso quanto ao item c1, classificado como reservado.
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