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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Abril foram recebidos 73 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 73 pedidos de informações, 23 (31,5%) foram atendidos em até
um dia, 24 (32,9%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 23 (31,5%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 3 (4,1%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM ABRIL 2015
EM TRAMITAÇÃO

MAIS DE 20 DIAS

DE 6 A 20 DIAS

DE 2 A 5 DIAS

ATÉ 1 DIA
0

5

10

15

20

25

30

2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 272 pedidos de informações
recebidos até o mês de Abril, 114 (41,9%) foram atendidos em até um dia,
59 (21,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 90 (33,1%) entre seis e
vinte dias, e 9 (3,3%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

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

Total
geral
16
2
20
1
4
7
5
7
8
1
1
1

%
21,9%
2,7%
27,4%
1,4%
5,4%
9,6%
6,8%
9,6%
11,0%
1,4%
1,4%
1,4%

73

100,0%

3

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 3 (três) negativas de acesso no mês de Abril (4,1%) – duas
por tratar‐se de pedido genérico e outra por solicitar informações de
caráter pessoal. Nenhum desses pedidos gerou recurso.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 18 (dezoito) pedidos foram respondidos com referência
aos portais do Senado Federal, representando 24,66% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Prezados, Meu nome é XXX e sou estudante de Doutorado em Ciência Política
na UFMG e atualmente na Washington University em Saint Louis ‐ EUA. Para
realizar com maior qualidade minha pesquisa, eu gostaria de ter acesso às
seguintes informações sobre os processos de nomeação de Ministros do STF: 1.
A íntegra das notas taquigráficas das sabatinas na Comissão de Constituição de
Justiça; 2. A Composição da Comissão de Constituição e Justiça na época de cada
sabatina; 3. Os nomes e os partidos dos Senadores membros da CCJ ausentes na
realização da sabatina; 4. Os votos de aprovação ou reprovação da nomeação de
cada membro da CCJ sobre o indicado. Gostaria de receber essas informações
sobre processos de nomeação dos seguintes indicados para o Supremo Tribunal
Federal: 1. Luís Roberto Barroso; 2. Teori Albino Zavascki; 3. Rosa Maria Weber
Candiota da Rosa; 4. Luiz Fux; 5. José Antonio Dias Toffoli; 6. Carlos Alberto
Menezes Direito; 7. Cármen Lúcia Antunes Rocha; 8. Enrique Ricardo
Lewandowski; 9. Eros Roberto Grau; 10. Joaquim Benedito Barbosa Gomes; 11.
Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto; 12. Antônio Cezar Peluso 13. Gilmar
Ferreira Mendes 14. Ellen Gracie Northfleet 15. Nelson Azevedo Jobim 16.
Maurício José Corrêa 17. José Francisco Rezek (Esse foi indicado duas vezes,
solicito, por favor, as informações relativas aos dois processos) 18. Ilmar
Nascimento Galvão 19. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 20. Carlos Mário
da Silva Velloso 21. José Celso de Mello Filho 22. José Paulo Sepúlveda Pertence
23. Paulo Brossard de Souza Pinto 24. Célio de Oliveira Borja 25. Carlos Alberto
Madeira." (sic)
O cidadão solicita cópia da Resolução do Senado 22/1989, que estabelece
alíquota do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias.
O cidadão afirma que precisa protocolar requerimentos à Presidência do Senado
Federal prescrito na lei 1.079/50. Gostaria de saber se há a possibilidade de
encaminhamento digital dos documentos. Em caso positivo como deve proceder.
"Senado Federal, Venho solicitar o envio dos atos administrativo interno do
Gabinete do Senador Luiz Henrique da Silveira. Ex: Da agenda interna no
recebimento de autoridades e horário de chegada e parida do parlamentar e
seus pares, no período de 2014 para o bom andamento e execução da lei n.°
12.527/2011 art 8° parágrafo V e VI. Assim, requeiro esta informação;" (sic)
"QUERO SABER SE HÁ UMA LEI QUE PERMITE O TRABALHADOR APÓS UMA
CONSULTA MÉDICA TER O BENEFÍCIO DE SE AUSENTAR DO TRABALHO PELO
RESTANTE DO DIA. Grato." (sic)
"Hoje no jornal O Estado de São Paulo (03/04/2015) na página A4, foi publicada
uma foto de Jucá, Levy e Renan num salão de reuniões. Gostaria de saber quem
são os autores dos dois quadros, visíveis na foto, que ornamentam esse salão.
Obrigada." (sic)
"Olá, eu gostaria de saber, se possível, as seguintes informações:
a) previsão de novo concurso público para consultor (subárea meio ambiente) e
analista legislativo (processo legislativo); e b) o caderno de provas e os
respectivos gabaritos do último concurso realizado (2011/2012), haja vista que a
FGV não os disponibilizou. Atenciosamente, XXX." (sic)
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STATUS
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

NEGATIVA
DE ACESSO
‐ PEDIDO
GENÉRICO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

O cidadão solicita cópia impressa do texto completo da Lei 13.058/2014, que ATENDIDO
estabelece o significado da expressão "guarda compartilhada" e dispõe sobre sua
aplicação.
"gostaria de receber por E‐MAIL os valores de recursos enviados ao Município de ATENDIDO
Peruíbe ‐SP." (sic)
"Gostaria de obter a lista nominal de todos os visitantes registrados em todas as NEGATIVA
portarias do Senado entre 1º de janeiro de 2011 a 31 de março de 2015, com DE ACESSO
nome completo, CPF, data da visita e gabinete de destino." (sic)

INFORMAÇÃO

"Projetos de lei versando sobre publicidade infanto‐juvenil (em tramitação)."
(sic)
"Olá, tenho dúvidas acerca da Consultoria Legislativa: a) Qual é a Resolução, Ato
da Mesa, enfim, o ato legislativo e/ou administrativo que criou a Consultoria
Legislativa? b) Há, nesse(s) mesmo(s) ato(s) um quantitativo exato por subáreas
(um anexo, por exemplo, no qual expressasse quantos cargos são para direito
penal, civil, etc.)? c) Quais são os temas dessas subáreas? Afinal a Consultoria é
especializada. Esta última é pertinente porque pretendo prestar concurso para a
área de consultoria e já estou a mais de um ano estudando, mas eu gostaria de
saber se há uma divisão exata de temas por subárea ou se essa parte fica à
mercê da banca organizadora. Atenciosamente, XXX." (sic)
A cidadã solicita cópia da justificativa do art. 27 contido na PLV 25/2004, que
dispõe sobre a contribuição para os Programas de Integração Social. Deseja
receber resposta por e‐mail.
"Boa tarde, em cumprimento ao disposto no art.10, da Lei do Acesso à
Informação (Lei 12.527/11), venho requerer que seja enviado ou informado
aonde posso encontrar no portal da transparência, a legislação (resoluções,
regimento, atos, portarias, etc), os contratos e as relações de despesas
referentes a gastos com a saúde de Senadores (planos de saúde, tratamentos
dentários, ressarcimentos de despesas médicas, etc) do ano de 2014. Muito
obrigado. O envio por ser por email (PDF) caso seja menos oneroso ao poder
público." (sic)
"Boa tarde, na resposta do pedido de informação nº 0009423/15/ww, não foram
encaminhados os anexos I, II e III referidos. Atenciosamente, XXX." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de obter o relatório final da CPI do Judiciário, mas
infelizmente encontra‐se indisponível.
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1898
Fico no aguardo da informação. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Solicito cópia da manifestação do Senador Pedro Simon (relator do Parecer n.
484/91, relativo ao Projeto de Lei n. 1.446/91, que deu origem à Lei n. 8.429/91)
registrado no Diário do Congresso Nacional de 22.11.1991, página 8.159.
Agradeço antecipadamente." (sic)
"Onde encontro o discurso de Rui Barbosa em que proferiu as seguintes
palavras:"De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem‐se os poderes nas
mãos dos maus, o homem chega a desanimar‐se da virtude, a rir‐se da honra e a
ter vergonha de ser honesto."?" (sic)
"Prezados (as), Meu nome é XXX e sou mestrando em Administração, com
ênfase em Administração Pública, pela Universidade Federal de Viçosa ‐ UFV.

ATENDIDO
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PESSOAL

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

Estou desenvolvendo um projeto cuja proposta compreende a o estudo da I
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL). Tendo
em vista a participação do Senado na organização da Conferência, na figura dos
Senhores Francisco Eduardo Carrilho Chaves e Arlindo Fernandes de Oliveira,
gostaríamos de entrevistá‐los para o desenvolvimento da pesquisa. Este contato
prévio tem como objetivo a solicitação, se possível, do contato de alguma pessoa
que possa representar a instituição acerca do tema e possa autorizar a pesquisa.
Atenciosamente, XXX." (sic)
"Vocês poderiam disponibilizar o regimento interno da Consultoria Legislativa?
Atenciosamente, XXX." (sic)
"Prezados, Visando instrumentalizar trabalho escolar, solicito me seja
encaminhado cópia, com extensão doc, da Proposta de Emenda à Constituição
Federal (PEC) nº 22/2000, acompanhada da respectiva justificação, de iniciativa
do então Senador Antônio Carlos Magalhães. Convicta do atendimento ao
presente pedido, agradeço antecipadamente. Atenciosamente, XXX." (sic)
O cidadão solicita os dados biográficos dos senadores que exerceram mandato
de 1988 até a atual legislatura.
"Boa tarde, Queria saber o que há de verdadeiro sobre um prêmio que as viúvas
dos senadores recebem,é assim, quando o senador morre todos os senadores
juntam e dá uma quantia cada, por exemplo cada um dá cinco mil reais, e aí
doam pra família ou pra viúva do senador que morreu. Isso é verdade ou é mito?
Agradeço antecipadamente."(sic)
"Prezados, Solicito verificar a gentileza de enviar o Contrato ou o documento que
ensejou a contratação da Base de dados Vlex Global da empresa V3 Services
Network. Atenciosamente, XXX." (sic)
"Prezados senhores, Sou aluno do Doutorado em Ciências da Linguagem ‐
UNIVÀS‐ Pouso Alegre ‐ MG. Solicito se possível a disponibilização do discurso
(na integra) do Senado Paulo Brossard em 1978, quando disse ‐ “Democracia
neste país é relativa, mas a corrupção é absoluta”. obrigado XXX." (sic)
"Venho por meio deste solicitar o acesso ao áudio ou vídeo do ciclo de
audiências públicas: financiamento da Educação básica no Brasil ‐ 1ª audiência
ocorrido no dia 08/04/2015 às 10h durante a 7ª Extraordinária da Comissão de
Educação realizada na Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 15." (sic)
"Para fins de pesquisa de doutorado, gostaria de soliticar o envio de planilha
contendo os seguintes dados sobre todos os senadores (titulares e suplentes)
que exerceram mandato desde 01/01/1995: nome parlamentar, nome completo
(nome civil), partido e UF. Grato." (sic)
"Desejo saber como está o projeto de construção da barragem de Almas,
município de Cajazeiras, hoje." (sic)
"Solicito fotos do Senador Alberto Pasqualini (PTB), em atividade política, para
atender a demanda da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados." (sic)
A cidadã solicita a cópia integral do texto do PLC 41/1972, que instituiu o Código
de Processo Civil, transformado na Lei 5869/1973.
"Gostaria de acessar a íntegra do discurso do então SENADOR JOSÉ PAULO
BISOL. por ocasião da votação do processo de IMPICHETMAN do então
presidende FERNANDO COLOR DE MELO em 1.992" (sic)
"GOSTARIA DE SABER O PERIODO DA ADMISSÃO E DEMISSÃO NO CARGO DE
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ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

NEGATIVA

ASSESSOR PARLAMENTAR DO GABINETE DO SENADOR JOÃO VICENTE DE ACESSO
CLAUDINO." (sic)
‐ PEDIDO
GENÉRICO
"Prezados Senhores, Afim de atender trabalho escolar da minha neta que está ATENDIDO
cursando o 7° ano, solicito informar até 16‐04‐2015 o nome das CPIs que
ocorreram no Senado Federal no período do ano de 2000 à Março de 2015.
Atenciosamente, XXX." (sic)
"Necessito, por gentileza, da exposição de motivos da Lei 9099/95." (sic)
ATENDIDO
"Boa tarde, gostaria que me enviassem o arquivo da emenda 127 do anteprojeto ATENDIDO
do Código de Processo Civil e todas emendas que foram feitas após essa até a
redação final do Código de Processo Civil de 19735. Seria possível me enviar ou
me informar onde posso localizar? Grata, XXX." (sic)
O cidadão solicita a cópia da lei 8069/1990, pois não há esta publicação para ATENDIDO
venda. Alega não possuir acesso à internet.
"Sou aluna de graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de ATENDIDO
Janeiro e como trabalho de conclusão de curso, pesquiso a assembléia
constituinte de 1987/88." (sic)
O cidadão solicita um e‐mail com o texto original do PLS 32/1995, que instituiu o ATENDIDO
número único de Registro Civil, de autoria do Senador Pedro Simon.
"Boa tarde, Eu gostaria de um esclarecimento, que não tem nada a ver com ATENDIDO
participação da atividade legislativa do Senado. Um funcionário público federal
de um Ministério que tenha interesse em ser transferido, removido para o
Senado Federal. O que deve fazer? Muito obrigado. Atenciosamente, XXX"(sic)
"Solicito os conjuntos de dados a seguir, para fins de consecução de pesquisa e ATENDIDO
dissertação de Mestrado, cujo objeto é o Senado Federal. Conjunto 1) Nome
Parlamentar dos Senadores que ocuparam os cargos relacionados a seguir,
indicando o respectivo período de exercício (data de início e de término),
considerando o período de 1988 a 2014: ‐ Primeiro Vice‐Presidente; ‐ Segundo
Vice‐Presidente; ‐ Primeiro‐Secretário; ‐ Segundo‐Secretário; ‐ Terceiro‐
Secretário; ‐ Quarto‐Secretário; ‐ Presidentes e Vice‐Presidentes de Comissões
Permanentes (com a indicação da comissão respectiva); ‐ Presidentes e Vice‐
Presidentes de Comissões Mistas que analisaram Propostas Orçamentárias (PPA,
LDO, LOA), com a indicação dos exercícios financeiros a que se referiam as
propostas. Conjunto 2) Relação com Nome Parlamentar de Senadores que se
licenciaram do Mandato para exercer cargos no Executivo Federal, indicando o
respectivo período de exercício (data de início e término), considerando o
período de 1988 a 2014, e, se possível, a denominação do cargo para o qual se
licenciou." (sic)
"Prezados, Vi, no Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal, que há, no ATENDIDO
momento, 28 cargos vagos de Consultor Legislativo ‐ Assessoramento Legislativo.
Gostaria de saber, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, quais eram as
especialidades/subáeras (p. ex., Direito Civil, Desporto e Cultura ou Meio
Ambiente) desses servidores no momento da vacância dos cargos. Obrigado."
(sic)
O cidadão informa que a resposta, quanto à demanda enviada no domingo, ATENDIDO
31/3, não especificou o prazo que o setor precisaria para dar tratamento à
solicitação. Por isso, pergunta qual é o prazo para a demanda ser respondida.
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O cidadão solicita cópia do texto do PLC 296/2003, que altera o artigo 29 da Lei
8213/91, e revoga os artigos 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 9876/99, modificando a forma
de cálculo dos benefícios da Previdência Social.
"No dia 17/03/2015 18:46 solicitação nº 0007349/15/WW 06/04/2015 18:16 foi
informado através de email que seria necessário a dilatação do prazo.
16/04/2015 19:07 Em atenção à solicitação nº 0007349/15/WW, informamos
que seu pedido de informação está sendo tratado pela unidade técnica do
Senado Federal competente para prestar‐lhe as informações devidas. Sendo a
solicitação não foi atendida adequadamente nem negada corretamente, levando
a crer que os seguintes itens não foram atendidos na Lei Nº 12.527. Art. 11 § 4o
Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou
parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade
de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser‐lhe
indicada a autoridade competente para sua apreciação. Art. 14. É direito do
requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão
ou cópia. Sendo assim solicito que baseado no Art. 15 interpor recurso para que
minha solicitação nº 0007349/15/WW ou seja atendida ou negada
corretamente. Também lembrando que está solicitação esta sendo feita baseado
no Art. 15, Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade
hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a reposta esse atendimento não seja
feito dentro do prazo de estipulado no Art. 15 ou caso a resposta dada seja
evasiva e não atenda corretamente o que foi solicitado, entenderei que houve
um descumprimento do Art. 16 IV ‐ estiverem sendo descumpridos prazos ou
outros procedimentos previstos nesta Lei. Completando assim as duas primeiras
instâncias neste caso encaminharei denúncias aos órgãos competentes." (sic)
"Conforme solicitado por e‐mail, reencaminho o pedido por aqui: Ref.:
Atendimento nº 1257359 De: xxx@usp.br [mailto: xxx@usp.br] Enviada em:
sexta‐feira, 17 de abril de 2015 22:39 Para: ARQUIVO ‐ Pesquisa e Atendimento
ao Usuário Cc: Sistema de Informação ao Cidadão Assunto: Re: Serviço de
Informação ao Cidadão ‐ Atendimento nº 1257359 // arquivo@senado.leg.br
enviou‐lhe um ficheiro através do WeTransfer. Prioridade: Alta Agradeço
imensamente o encaminhamento das informações pois serão de muita valia na
pesquisa acadêmica em curso. Contudo, após análise do material, restou‐me
apenas uma dúvida. Na penúltima folha do dossiê, onde consta a Resolução do
Senado denegando autorização para a concessão de terras aos imigrantes
japoneses, existe uma inscrição a lápis e em tamanho grande escrito:
Prejudicada. Gostaria de saber exatamente qual o significado dela e se, de fato,a
Resolução (ou talvez minuta de Resolução) foi efetivamente publicada pelo
Senado. Essa dúvida se torna real, na medida em que na última pagina, lê‐se:
Requeremos que seja submetida à aprovação do senado a conclusão junta e por
nós assinada que apresentamos como conclusão dos pareceres sobre a
concessão de terras no Amazonas e hoje submetida à discussão e votação única.
Tendo em vista que esse órgão já manifestou no sentido de que o Ar." (sic)
"Necessito para fins de pesquisa acadêmica, de cópia do Projeto de Lei no
Senado (PLS) Nº 162 de 1989, que dispõe sobre a Tributação de Grandes
Fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII, da Constituição Federal, de autoria
do então Senador Fernando Henrique Cardoso." (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Gostaria de saber se qualquer pessoa poderia se cadastrar para utilizar a RVBI
(rede virtual de bibliotecas) e como se realiza o cadastro pois eu efetuei um
cadastro pelo Senado Federal mas, aparentemente, não é possível acessar essa
RVBI. Grata." (sic)
"Boa Tarde,Meu nome é XXX e sou estudante concluinte do curso de Engenharia
Civil da Universidade Positivo (Curitiba ‐ PR).Não sei se este é o local correto para
pedir as informações que necessito.Como tema do meu TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso) estou fazendo primeiramente um levantamento do sistema
ferroviário no Brasil, para em seguida elaborar um diagnóstico do sistema
ferroviário no Estado do Paraná, fazendo um breve histórico, a situação atual e
os futuros investimentos como também possíveis futuras obras.Gostaria de
saber se o Senado Federal possui algum documento/arquivo detalhado sobre o
assunto para que eu possa utilizá‐lo como referência no meu trabalho.Aguardo
retorno.Obrigado pela oportunidade do contato.Att.XXX"(sic)
"Senhores Senadores Gostaria de ter informação sobre as alterações da lei
8.666/1993; suas regulamentações."(sic)
O cidadão afirma não ter acesso à internet e, por esse motivo, solicita cópia
impressa do texto da lei 12.007/2009, que dispõe sobre a emissão de declaração
de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços
públicos ou privados.
"Após selecionar o nome do senador Hélio José para visualizar os seus gastos
com
a
cota
parlamentar
(link
http://www.senado.gov.br/transparencia/sen/verba/VerbaMes.asp), informar o
ano 2015 e os meses de Fevereiro ou Março, por que não são listados os
gastos?" (sic)
"Sou professor da USP e pesquiso a história da siderurgia no Brasil. Existe um
episódio importante, que foi a decisão de fechar a Fábrica de Ferro de Ipanema,
sediada perto de Sorocaba, SP. A única referencia que temos é a frase de
Calógeras em 1905: “Foi então que o Congresso Nacional, ouvindo o parecer do
Senador Ramiro Barcellos que se apoiava nos trabalhos do autor do presente
trabalho, resolveu mandar fechar a usina em fins de 1895.” Procuro o dito
parecer. Será que vocês me ajudam?" (sic)
"Meu nome é XXX. Eu sou doutorando em Ciência Política. Eu moro em Estados
Unidos e trabalho em pesquisa em um projeto sobre Sistemas Legislativos
Bicamerais. A pesquisa é dirigida pelo Dr. Brian Crisp da Washington University
of Saint Louis dos Estados Unidos. O projeto é financiado pelo National Scientific
Found. Eu lhe escrevo porque preciso dos dados sobre a composição das
Comissões Permanentes durante os seguintes periodos: 48ª Legislatura (1987‐
1991) 49ª Legislatura (1991‐1995) 50ª Legislatura (1995‐1999) 51ª Legislatura
(1999‐2003) 52ª Legislatura (2003‐2007) 53ª Legislatura (2007‐2011) 54ª
Legislatura (2011‐2015) Eu preciso apenas os nomes dos deputados, en quais
anos eles e elas agiu e sua pertenencia partidaria. Se você quiser, eu poderia
enviar‐lhe mais detalhes respeito à nossa pesquisa. Obrigada. Cordialmente,
XXX." (sic)
"Gostaria de solicitar cópia dos comentários aos artigos 136 a 141 da
Constituição da República que constam na obra Comentários à Constituição do
Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina/IDP, 2013." (sic)
"Gentilmente, solicito informações acerca do PL 7027/2013, enviado pela Mesa
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

da Câmara dos Deputados por meio do of. 109/2015/PS‐GSE, em 16 de abril. O
motivo deste contato se dá pelo fato de não ter loalizado a ficha de tramitação
no site do Senado, e por tramitar em regime de prioridade tal projeto.
Respeitosamente, XXX." (sic)
"Gostaria da cópia integral ou dos documentos arquivados nesse órgão,
referentes aos seguintes processos administrativos que tramitaram junto ao
Senado: 1 ‐ Processo nº 032418/12‐4 2 ‐ Processo nº 00414.003316/2012‐33."
(sic)
"Prezados, Gostaria de ter acesso à exposição de motivos das Resoluções do
Senado Federal 43/2011 e 10/2010.Desde já agradeço,XXX."(sic)
"Prezados, Para fins de pesquisa, solicito informações a respeito da cúpula do
Senado ser mais próxima das Torres do Congresso Nacional do que a da Câmara
dos Deputados, pois percebe‐se claramente esta assimetria entre tais Casas
Legislativas em relação ao citado prédio congressional." (sic)
"Baseado na resposta do Atendimento nº 1299915, solicito informações
relacionada a denuncia efetuada dia 13/03/2015 iniciada as 15:07 feita ao gestor
titular no qual foi informado sobre a possibilidade de adulterações no ponto
eletrônicos, ausência de funcionários em postos de trabalho relacionado da
empresa responsável pelo contrato 0042/2014. Tendo em vista que a empresa já
foi comunicada sobre a denuncia e algumas medidas já foram adotadas por
parte do Senado Federal gostaria que obter acesso a todas informação
disponíveis, que incluam data e hora que a empresa foi informada e quais
medidas adotadas. Gostaria de alertar que as informações contidas nos links
abaixo
se
encontram
desatualizadas:
http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp
Sendo no Arquivo CVS dos Colaboradores Terceirizados, ausência dos dados do
contrato
0042/2014
desde
dia
11/12/2014.
http://www.senado.gov.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=2
0140042&cc=2979 Ausência dos nomes de gestores do contrato bem como
seção Funções e Demais Itens do contrato se encontra desatualizada contendo
dados de funcionários que não estão mais no contrato ou não exercem a função
que ali esta sendo informado. Caso as informações não haja previsão para
atualizar as informações solicito acesso as informações atualizadas." (sic)
"Necessito de cópias digitalizadas, pelo sistema ou por e‐mail, das emendas do
senado (e respectivas justificativas) relativamente ao PLC ‐ PROJETO DE LEI DA
CÂMARA, Nº 4 de 1998, que se materializou na Lei 9.602/1998, que veiculou
alterações ao código de trânsito brasileiro. Agradeço a atenção." (sic)
O cidadão afirma não possuir acesso à internet e, por isso, solicita uma cópia da
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida ‐ PMCMV e sobre a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas; e outra da Lei nº 12.024/2009, que permite a
titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal.
"Gostaria que encaminhasse essa mensagem ao gabinete do Sr. Omar Aziz pois
tenho interesse em saber, onde fica localizado o endereço do escritório dele aqui
em Manaus(AM) para atender as demandas dos cidadãos, in loco, tendo em
vista ser nosso representante no senado e coordenador da bancada do AM.
Cordialmente." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato
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ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes solicitações: Acesso e
reprodução dos seguintes documentos: 1 ‐ Documentos fornecidos pela empresa
mensalmente para aferir e comprovar a assiduidade e pontualidade da jornada
de trabalho de cada um dos empregados envolvidos no contrato. 2 ‐
Documentos relacionados a multas e descontos devido a ausência parcial ou
completa de funcionários em seus postos de trabalho. Relação de funcionários e
suas funções dentro do contrato separadas e atualizadas mês a mês. 3 ‐ Relação
de funcionários e suas funções dentro do contrato separadas e atualizadas mês a
mês. (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) Caso negado acesso e reprodução total ou parcial destes
documentos solicito saber a classificação destes documentos, se o sigilo
reservado, secreto ou ultrassecreto. como consta Art. 10 § 4o, Art. 14 previsto
na Lei 12.527/2011. Também devo solicitar que os prazos sejam compridos como
consta no Art. 11 da Lei 12.527/2011 bem como no ATC‐9‐2012 § 1º, pois na
solicitação nº 0007349/15/WW foi encaminhado através do Atendimento nº
1296397 o seguinte: No dia 06/04/2015 ás 18:06 foi informado por email que o
prazo seria dilatado. No dia 16/04/2015 ás 19:07 foi dada a seguinte resposta
por email informamos que seu pedido de informação está sendo tratado pela
unidade técnica do Senado Federal competente para prestar‐lhe as informações
devidas. Neste caso nem o prazo foi respeitado bem como não houve uma
resposta exata a solicitação feita, sendo assim como consta no Art. 32 da Lei
12.527/2011 houveram condutas condutas ilícitas com consta I ‐ recusar‐se a
fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o
seu fornecimento ou fornecê‐la intencionalmente de forma incorreta,
incompleta ou imprecisa." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATENDIDO
ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Acesso e reprodução dos
seguintes documentos do contrato 0042/2014: 1 ‐ Documentos fornecidos pela
empresa mensalmente para aferir e comprovar a assiduidade e pontualidade da
jornada de trabalho de cada um dos empregados envolvidos no contrato. 2 ‐
Documentos relacionados a multas e descontos devido a ausência parcial ou
completa de funcionários em seus postos de trabalho. Relação de funcionários e
suas funções dentro do contrato separadas e atualizadas mês a mês. 3 ‐ Relação
de funcionários e suas funções dentro do contrato separadas e atualizadas mês a
mês. (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) Caso negado acesso e reprodução total ou parcial destes
documentos solicito saber a classificação destes documentos, se o sigilo
reservado, secreto ou ultrassecreto. como consta Art. 10 § 4o, Art. 14 previsto
na Lei 12.527/2011. Também devo solicitar que os prazos sejam compridos como
consta no Art. 11 da Lei 12.527/2011 bem como no ATC‐9‐2012 § 1º, pois na
solicitação nº 0007349/15/WW foi encaminhado através do Atendimento nº
1296397 o seguinte: No dia 06/04/2015 ás 18:06 foi informado por email que o
prazo seria dilatado. No dia 16/04/2015 ás 19:07 foi dada a seguinte resposta
por email informamos que seu pedido de informação está sendo tratado pela
unidade técnica do Senado Federal competente para prestar‐lhe as informações
devidas. Neste caso nem o prazo foi respeitado bem como não houve uma
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resposta exata a solicitação feita, sendo assim como consta no Art. 32 da Lei
12.527/2011 houveram condutas condutas ilícitas com consta I ‐ recusar‐se a
fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o
seu fornecimento ou fornecê‐la intencionalmente de forma incorreta,
incompleta." (sic)
"Bom dia, Meu nome é XXX falo da assembleia Legislativa do estado de Goais.
Preciso saber se ai no senado usa a arma de eletrochoque taser e a modalidade
em que foi adquirida." (sic)
O cidadão solicita o envio do Ato da Comissão Diretora 17/2012, por e‐mail.
"Em resposta a MENSAGEM Nº 417201502673 feita pelo Alô Senado, Por favor
desconsiderar a solicitação 0010596/15/WW por nesta solicitação não conter os
dados do contrato 0042/2014 ao qual deveria ser solicitado. Sendo assim torne
valida a solicitação 0010603/15/WW que esta devidamente com os dados do
contrato ao qual desejo acesso." (sic)
"BOA NOITE; QUERO OBTER O TEXTO DO DECRETO N. 2.080 DE 18/01/1963 E O
DECRETO N. 51.813 DE 08/03/1963; E NÃO ESTOU CONSEGUIDO ATRAVÉS DO
PORTAL DA IMPRENSA OFICIAL, DESDE JÁ, FICO MUITO AGRADECIDO. XXX"(sic)
O cidadão solicita a cópia da MP 664/2014.
"Boa tarde! Eu sou estudante de Bacharelado em Direito na Universidade
Estadual de Ponta Grossa e estou realizando uma pesquisa para fazer um artigo
sobre Feminismo e conquista de direitos pelas mulheres. Gostaria de receber
material relacionado ao assunto como histórico das legislações relativas à
igualdade e alcance de direitos políticos femininos, igualdade na Constituição,
projetos de lei relacionados ao assunto, etc. Espero obter retorno positivo. Att.
XXX." (sic)
"Prezados Sou acadêmica de Direito e estou realizando uma pesquisa de
iniciação científica, preciso dos registros dos trabalhos das comissões (reuniões,
audiências públicas) que debateram a lei Maria da Penha, via PLC nº 37 de 2006,
bem como sobre o Feminicídio, PL 8305/2014, além disso projetos em trâmite
que vieram após o Feminicídio, que visam coibir violência doméstica e familiar
contra a mulher. Cordialmente, XXX." (sic)
"Solicito esclarecimentos sobre como encontrar na atividade legislativa do
Senado Federal a tramitação de projeto de lei que tenha sido iniciado na Câmara
dos Deputados, conhecendo o número que a proposição legislativa teve naquela
Casa.Antecipadamente grato pela atenção dispensada.Cordialmente.XXX" (sic)
“Apenas informam que será necessário efetuar uma nova solicitação que poderá
demorá até 30 dias para ser respondida. "Que ao meu ver pode ser respondia da
mesma forma como no email em anexo, "que informa que será repassado para
determinado setor", e este setor responderá bem quando entender, sem
previsão de resposta me deixando em um limbo, portanto solicito a informação a
quem devo recorrer ou qual esfera publica devo recorrer para que minha
demanda seja realmente atendida de forma transparente e clara."(sic)
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