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1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de julho foram recebidos 102 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2016.
Distribuição dos pedidos em 2016
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 102 pedidos de informação, 42 (41,2%) foram atendidos em até
um dia, 20 (19,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 19 (18,6%)

foram atendidos entre seis e vinte dias e 21 (20,6%) foram atendidos em
mais de vinte dias.

Prazo de resposta em julho de 2016
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 761 pedidos de informação
recebidos até o mês de julho, 387 (50,9%) foram atendidos em até um dia,
96 (12,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 200 (26,3%) entre seis
e vinte dias, e 78 (10,2%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CEAPS E NOTA FISCAL
SERVIDOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
SENADOR
ARQUIVO
RECURSO
VOTO E PRESENÇA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
OUTROS
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
LEGISLAÇÃO
Total Geral

Total
20
16
13
12
9
8
7
7
3
2
1
1
1
1
1
102
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15,7%
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6,9%
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de julho.
Houve interposição de dois recursos relativos a negativas de acesso
ocorridas em junho. O conteúdo e encaminhamento dado estão
discriminados no Anexo I.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
24 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 23,5% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Solicito cópia da PEC 152/2015, que institui novo regime especial de pagamento
de precatórios no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
“Gostaria de saber, desde a eleiçção do ex‐Senador Rodrigo Rolemberg, quem
eram os seus três sulplentes. Por exemplo: o atual senador Hélio José era o
primeiro suplunte do atual Governador do Distrito Federal Rodrigo Rolemberg. E o
terceiro suplente? De quem se trata? Esta informação deveria constar no Portal do
Senado Federal. No meu entendimento, esta informação, fortaleceria a
Transparência. Muito obrigado! XXX” (sic)
“Qual o número da resolução (se for o caso) que instituiu cota para negros nos
concursos realizados pelo Senado Federal?” (sic)
“Solicito cópia da perícia que foi realizada para averiguar o crime de
responsabilidade fiscal cometido pela Presidente Dilma Rousseff.”
“Estou pesquisando sobre a implantação da Barragem Engenheiro Armando
Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, semiárido potiguar. Gostaria de saber se há
documentos que me permitiriam conhecer melhor o debate político em torno da
questão. Grato, XXX.” (sic)
“Na página do Senado Federal, mais especificamente na aba “gestão de pessoas”,
encontrei, apenas, os editais dos concursos de 2012. Pergunto como posso ter
acesso aos editais de todos os concursos que foram realizados depois dessa data.
Grato, XXX” (sic)
“Prezados Senhores, Procuro saber se há previsão por parte da Mesa Diretora
Senado, quando ocorrerá o concurso. Já que, a cada dia o número de vagas está
aumentando, e a Mesa da Casa não demonstra posição em realização do próximo
certame para o preenchimento das vagas. E, o último concurso expirou o prazo em
2015.” (sic)
“Prezados Srs. Permita‐me a informação: 1‐ Quais são as demandas do setor aéreo
para as regiões do Brasil? 2‐ Existe um estudo de demandas do setor aéreo para os
Estados e Municípios do Brasil? 3‐ Solicito cópia do estudo de demandas do setor
aéreo atualizado? 4‐ Qual é o setor, nome, telefone, endereço e e‐mail
responsável?
Atenciosamente XXX”
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“Prezados, Obrigado pelo retorno. Venho por meio deste contestar a negativa que
nos foi dada em relação ao pedido pedido nº XXX. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Tanto a LAI quanto decreto 7274/2012 são claros quanto à necessidade de se
divulgar as informações, ainda que de caráter pessoal, quando ficar provado que
essas informações são absolutamente necessárias para a proteção do interesse
público geral e preponderante, como preconiza o item V do artigo 57 do decreto
7.274/2012 e como também preconiza o item V do inciso 1º do artigo 31 da Lei
12.527/2011. Lei 12.527/2011 “Art. 31. V ‐ à proteção do interesse público e geral
preponderante.
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem
de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de
apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido,
bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior
relevância. O decreto 7.274/2012, por sua vez, é claro sobre a necessidade de se
disponibilizar informações pessoais ainda que sem a autorização do citado quando
essa disponibilização configurar a proteção ao “interesse público geral e
preponderante”. “Art. 57. O consentimento referido no inciso II do caput do art.
55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário: V ‐ à
proteção do interesse público geral e preponderante. Ao contrário do que foi
informado na última resposta que recebi sobre minha solicitação, não há
obrigatoriedade expressa para que o solicitante de informação via LAI apresente
uma autorização expressa do objeto das informações solicitadas quando o pedido
se tratar de “proteção do interesse público geral e preponderante. Desta forma,
solicito reconsideração de minha solicitação à luz do que preconiza a LAI e seu
decreto regulamentador.”
“Gostaria de ter acesso a quantidade de sugestões legislativas foram cadastradas
no sistema e‐cidadania, quantos usuários estão cadastrados e quantas ideias se
tornaram propostas de lei no Senado.” (sic)
“Olá, tenho um verdadeiro encanto com a ideia de trabalhar no Senado Federal.
Gostaria de saber se exite alguma chance de abrir concurso para Analista
Legislativo Saúde e Assistência Social pois sou Técnica de Enfermagem, apesar da
conjuntura atual? Desde já, agradeço a atenção!”(sic)
“Documentação (notas taquigráficas, atas, discursos, relatórios, despachos etc)
das Comissões e do Plenário que analisaram o PLC 41/2010.” (sic)
“Solicito que me seja enviado a tramitação do PLS 308/2015, que descentraliza o
ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).”
“Boa noite, aonde fica no site e quando está previsto um novo Concurso para o
Senado Federal?” (sic)
“Gostaria de saber o que faz, na prática, um Analista na área de Enfermagem junto
ao Senado” (sic)
“Desejo que seja enviado o relatório de defesa da Presidente Dilma Rousseff,
apresentado na Comissão Especial de Impeachment, realizada na quarta‐feira,
6/7”.
“Solicito, de forma individualizada por parlamentar, o valor total do gasto com
saúde dos 81 senadores da república no ano de 2015.” (sic)
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Recurso encaminhado à instância competente, por intermédio da Diretoria-Geral. Requerente
cientificado.

“Prezados, bom dia. Na qualidade de advogada do Sr. XXX, gostaria de solicitar o
envio do parecer n. 481/2016 (proc. n. 00200.009.675/2015‐52). Caso seja
necessário, encaminharei cópia da procuração e carteira da OAB. Peço, por
gentileza, que confirme o recebimento dessa solicitação. Atenciosamente, XXX.”
(sic)
“Boa noite. Meu nome é XXX e estou tentando achar as resoluções do Senado do
ano de 2013 até hoje mas não consigo. Gostaria de uma orientação a respeito.”
(sic)
“Srs. Existe limite de PESSOAL que compõem o gabinete dos Senadores? Exemplos
‐ Vanessa Grazziotin ‐ 57 pessoas Fernando Collo ‐ 81 pessoas Ronaldo Caiado ‐ 49
pessoas Simone Tebet ‐ 29 pessoas Tasso Gereissati ‐ 20 pessoas Humberto Costa‐
38 pessoas Aécio Neves ‐ 28 pessoas Vejam o número totalmente diferente para
cada senador. Porque?” (sic)
“Solicito, com fundamento na Lei de Acesso à Informação, as escalas de trabalho
dos médicos (analistas legislativos, especialidade medicina) do Senado Federal
atualmente em exercício do Serviço Médico da Casa.” (sic)
“Gostaria de saber onde consigo informações com os votos dos senadores aos
projetos que foram com votos abertos.” (sic)
“Gostaria de ler o texto completo da Carta Defesa de Dilma Rousseff” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber se vocês tem previsão de quando será aberto o
concurso para preencher o quadro de servidores do Senado.Obrigado” (sic)
“Gostaria de receber informações, por email, sobre os concursos públicos do
Senado Federal.”
“Solicito a votação nominal do PLN 7/2015, que estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2016.”
“De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011), requer o envio
das notas fiscais/faturas e das telas do SIAFI das despesas pagas em 2016 às
seguintes empresas: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA SERPRO ‐ REGIONAL BRASILIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Belo
Horizonte/MG CEP 30140‐100” (sic)
“Prezados, bom dia. Estou fazendo pesquisa de mestrado sobre a natureza do solo
urbano e para tanto, necessito da exposição de motivos do Estatuto da Terra, Lei
Federal 4.504/64, que não localizei no site. Há como enviar por e‐mail?
Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Gostaria de saber informações sobre projetos que estão em pauta no senado, e
sobre projetos que foram aprovados recentemente.”(sic)
“Gostaria de saber quais são os projetos que estão em votação.”(sic)
“Qual o quantitativo de cargos vagos e quando será realizado concurso público
para provê‐los?”(sic)
“Bom dia a todos!!! Gostaria de saber quantos cargos vagos por nomenclatura e
quantidade (vacância) há no Senado Federal, visto que não há concurso vigente e
gostaria de me preparar com antecedência para ser um servidor da Casa. Um forte
abraço!!!” (sic)
“Boa tarde, Gostaria de saber se existe alguma previsão da publicação do Edital
para o concurso dessa casa. E eventuais informações pertinentes ao assunto em
epígrafe.
Desde já muito grato!!!”(sic)
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“CÓPIA DO PROJETO DE LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE PATROCINADO PELO
PRESIDENTE DO SENADO. GOSTARIA DE TER A CÓPIA”(sic)
“Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 5
partes que poderá ser respondida em apenas um atendimento. Parte 01/05 Venho
por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012
do Senado Federal solicitar os seguintes esclarecimentos e confirmação de
afirmações contidas nos seguintes atendimentos: Novamente o Senado Federal se
negou a prestar as informações solicitadas muito menos apresentou justificativa
legal, portanto EXIJO que conforme a LEI tanto a resposta da forma solicitada bem
como a relação dos órgão internos que detêm a informação, elaboraram a
resposta e responsáveis pela revisão, em face do continuo desrespeitar a lei
inibindo meu acesso a informação afim de evitar denunciar de irregularidades,
sendo exijo que ao prazo de 10 dias conforme consta na lei como recurso as
informações solicitadas incluído nome de órgão interno deverão ser informado e
cada um dos questionamentos deverão ser respondidos conforme solicitado
aonde estiver SIM ou NÃO. Atendimentos nº XXX Me baseando no ATC‐9‐2012 do
Senado Federal Artigo 2º ‐ V para que haja maior transparência e clareza na
resposta desta solicitação todos os questionamentos deverão ser respondidos
separadamente e para uma linguagem de fácil compreensão aonde for solicitado
uma resposta de SIM ou NÃO deverá conter uma resposta de SIM ou NÃO e
qualquer informação contraria ao que foi solicitados deverá conter justificava
legal. Também em cada um dos questionamentos deverá conter as seguintes
informações nome do órgão interno que detêm a informação solicitada, nome do
órgão interno responsável pela elaboração do conteúdo da resposta do
questionamento, nome do órgão interno responsável pela revisão da resposta
encaminha ao solicitante. Exemplo: Detentor da informação: NGCOT Elaboração
da resposta: NGCOT e ADVOSF Revisão da resposta: SIC e SGIDOC” (sic)
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“Continuação Parte 02/05 Referência 01: Na resposta Item 05 ‐ Consideramos
muito grave a imputação a prática de crime contra a Administração Pública
(prevaricação, art. 319 do Código Penal) aos servidores do Senado Federal. Cabe
esclarecer que todas as informações solicitadas por Vossa Senhoria, que até o
momento totalizam 67 pedidos (cada um com diversos itens para respostas e
esclarecimentos), foram atendidas. Questionamento 01: Baseado na afirmação
feita logo acima da Referência 01 o Senado Federal pode afirmar que dentro
desses 67 pedidos atendimentos que todos eles foram devidamente revisados
eliminado assim que informações que contenha afirmações ou informações
erradas ou falsas, seja ela redigida, edita e elaborada por servidores do Senado
Federal não sejam enviadas como respostas a solicitações de acesso informações,
descartando informações produzidas por empresa terceirizada. Respostas aceitas:
Sim ou Não, Não tenho interesse em nenhuma outro tipo de informação. Evitar de
responder sim ou não e apenas uma forma do Senado Federal evitar reconhecer
que houveram falhas e informações falsas e erradas foram prestadas agora se não
ocorreram erros e falhas por qual motivo o Senado Federal se nega a a garantir a
veracidades das informações prestadas nestes 67 atendimentos? Caso o Senado
Federal se negar a prestar as informações como solicitado deverá apresentar
justificava juntamente da base legal para se negar a responder da forma como foi
solicitado. Referência 02: Na resposta Item 01 ‐ A forma de aferição da jornada de
trabalho dos funcionários terceirizados está definida no inciso X da Cláusula
Segunda do Contrato nº 42/2014, disponível no Portal da Transparência e que
pode ser acessado por meio do seguinte endereço:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=201
40042&cc=2979” (sic)
“Continuação Parte 03/05 Dentro do contrato e mencionado os seguintes pontos,
permitindo à fiscalização do SENADO o acesso aos respectivos dados: Além disso,
o mencionado sistema deverá permitir aferir o cumprimento da jornada de
trabalho semanal e mensal de cada profissional. Questionamento 02: Baseado nas
informações acima Referência 02 quais dados o Senado Federal poderá acessar no
ponto eletrônico? Deverá ser informado se e a comparação apenas no aparelho ou
o gestores do contrato poderão exportar os dados para aferir a jornada trabalho, e
como e feito todo o processo. Questionamento 03: Quantas vezes foram feitas
inspeções pelos gestores e fiscais nos pontos eletrônicos utilizados no contrato
20140042 e contrato 20080054. Deve ser informado também ano e mês desta
inspeções, e caso nunca tenha sido feito nenhum tipo de inspeções por nenhum
gestor ou fiscal deverá ser informado que o Senado Federal não faz inspeção para
verificar se os aparelhos são homologados pelo MTE ou se apresentam falha como
as que ocorriam no contrato no Contrato 20140042 e que era o fiscal responsável,
antecipando uma resposta evasiva usada em outros atendimentos, não quero
saber do que foi feito após a minha denuncia de falha do ponto eletrônico no
contrato contrato 20140042, sim se era efetuada uma fiscalização e que mera o
responsável. “ (sic)
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“Continuação Parte 04/05 Questionamento 04: Foi mencionado verbalmente que
além das medidas adotadas mencionada na resposta do Item 03 que além do
registro dos 53 funcionários foi acertado que sempre que houver alterações de
dados internos do ponto eletrônico Sr. Paulo S. K. Zandonade (fiscal) deveria ser
informado, portanto esta informação passada para mim estão corretas ou errada.
Portanto a resposta que quero se isso ficou acertado após a minha denuncia SIM
ou NÃO, Bastará o Senado Federal perguntar ao Sr. Paulo S. K. Zandonade (fiscal)
ou ao Sr. Wilson Pereira de Carvalho Filho (gestor) se tal informação procede ou
não. Respostas aceitas: Sim ou Não, Não tenho interesse em nenhuma outro tipo
de informação. Novamente desejo apenas saber se a informação repasada por
SERVIDOR do Senado Federal era Falsa ou Verdadeira. Caso o Senado Federal se
negar a prestar as informações como solicitado deverá apresentar justificava
juntamente da base legal para se negar a responder da forma como foi solicitado.
Questionamento 05: O Senado Federal mantem um controle seja ele digital ou
impresso de quem elaborou o conteúdo da resposta, quem revisou a resposta, e
quem autorizou o envio da resposta. Questionamento 06: O Senado Federal
também mantem um controle seja ele digital ou impresso sobre motivo que fez
com que determinada solicitação não fosse atendida dentro do prazo de 30 dias
SIM ou NÃO. Quero saber se Senado Federal tem um controle e se posso ter
acesso a informações sobre por que minha solicitação não atendida em 30 dias.
Em 2015 época da denuncia de fraude no ponto eletrônico houveram
atendimentos que não foram respondidos dentro do prazo e a ouvidoria nunca
respondeu a meus questionamentos sendo assim torna pouco confiável entrar em
contato com a ouvidoria por esse motivo quero saber se Senado Federal mantém
registros de quem era o responsável e por qual motivo ouve o atraso sendo assim
apenas uma confirmação que seja um SIM ou NÃO será aceita.” (sic)
“Continuação Parte 05/05 Também devo lembrar que a resposta do Atendimentos
nº XXX e informado o seguinte Item 7 – O parágrafo 2° do art. 11 da Lei de Acesso
à Informação determina que a prorrogação a pedido não atendido no prazo de 20
dias ocorra mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.
ressaltando que foi ocultado que 2° do art. 11 da Lei de Acesso à Informação O
prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias sendo assim
totalizando 30 dias. Questionamento 07: Está resposta apresentada no Item 8 –
Tal tipo de informação, que configura‐se como “trilha de auditoria”, não está entre
aquelas que a Lei de Acesso à Informação conceitua, em seu art. 4°, como
informação ou documento. do Atendimentos nº XXX ficou obscura, portanto
informe detalhadamente incluído justificativa legal, já tais informações deveria
fazer parte da transparência do Senado Federal e assim qualquer um poder
identificar se a falhas que possam prejudicar ou o fato de serem fechado publico
permita que irregularidades e falhas acontecem, Qual órgão superior externo ou
entidade externa e responsável por fiscalizar e auditar todo processo utilizado
pelo SIC no Senado Federal e quanto de verba publica e destina para esse setor.
Questionamento 08: Faz se necessários obter as seguintes informação relação dos
órgão internos do Senado Federal responsável pela Elaboração da resposta e
Revisão da resposta destes Atendimentos nº XXX. Questionamento 09: Por qual
motivo nome dos órgãos internos não foram informados como solicitado?” (sic)
“Boa Noite quero solicitar o registro de Ingresso da minha Pessoa no ano de 2007,
obrigado pela atenção.”
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“De ordem do Líder do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) da Câmara dos
Deputados, solicito, no âmbito da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que
nos seja encaminhado, em caráter de urgência, o relatório desenvolvido pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) que, dentre outras medidas, propunha a fusão das
bibliotecas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A pesquisa foi
publicada durante a presidência do Senador José Sarney. Cordialmente XXX” (sic)
“Boa tarde! Alguns sites especializados em concurso público têm anunciado que
esta Casa Legislativa irá realizar seleção ainda neste ano de 2016. Gostaria de
saber se há, de fato, intenção de se fazer ainda este ano novo certame. Desde já,
agradeço pela informações. Att. XXX” (sic)
“Prestei um concurso do Senado no ano de 2000 ou 2001 para assumir um cargo
na editora do Senado. Fui aprovado e classificado, mas não tomei posse. Quero
saber o motivo e se é possível um estelionatário ter tomado posse do cargo em
meu lugar ou se o motivo pode ser não ter havido nenhuma convocação. Tenho
por objetivo independente do tempo, exigir os dados inerentes ao concurso
citado, para averiguação do possível estelionato em meu nome.”
“Gostaria de receber a ficha de tramitação e as cópias digitais dos diários onde
consta a tramitação da PEC 05/1961 que deu origem à EC 04/1961 (institui o
parlamentarismo).” (sic)
“Em relação ao pedido XXX, que gerou Atendimento XXX, recorro com base no
exposto abaixo:Ao contrário do entendimento adotado na decisão proferida, os dados
requeridos não configuram dados pessoais, na forma do art. 4, inciso IV, da Lei de
Acesso a informação. Isso porque a informação que se pretende obter refere‐se ao
controle de acesso ao Senado Federal, não havendo expectativa alguma de
privacidade relacionada a tal informação. Os dados pretendidos referem‐se ao
registro de frequência e funcionamento de relevante órgão da República, que deve
pautar‐se pela mais ampla publicidade. Tais informações enquadram‐se no artigo 7,
inciso II, da Lei de Acesso, configurando “informação contida em registros ou
documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou
não a arquivos públicos;”. Trata‐se, portanto, de informação pública, cuja divulgação
não viola direito pessoal algum. A título de exemplo, menciona‐se que a Câmara
informou ao requerente a lista de credenciados para acesso a suas dependências,
considerando públicas essas informações. Esse é o entendimento que deve prevalecer.
De toda forma, esclarece que mesmo que se considere as informações referidas como
pessoais – o que não é o caso – o pedido formulado se justifica pela “necessidade do
acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção
do interesse público e geral preponderante (inc. IV, art. 57 do decreto 7724/12 )”. Isso
porque a informação requerida será utilizada para elaboração de matéria jornalística
acerca de tema de relevante interesse público, a ser publicada no jornal XXX, da qual o
requerente é empregado. O requerente dispõe‐se a assinar Termo de
Responsabilidade, desde que considerada sua qualidade de jornalista profissional e a
destinação que pretende dar ás informações. Assim, requer seja reformada a decisão
que indeferiu o acesso, determinando‐se a entrega dos dados solicitados.” (sic)
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Recurso encaminhado à instância competente, por intermédio da Diretoria-Geral. Requerente
cientificado.

“Recorro da decisão sobre o pedido XXX que gerou o atendimento XXX com base no
exposto abaixo: Ao contrário do entendimento adotado na decisão proferida, os dados
requeridos não configuram dados pessoais, na forma do art. 4, inciso IV, da Lei de
Acesso a informação. Isso porque a informação que se pretende obter refere‐se ao
controle de acesso ao Senado Federal, não havendo expectativa alguma de
privacidade relacionada a tal informação. Os dados pretendidos referem‐se ao
registro de frequência e funcionamento de relevante órgão da República, que deve
pautar‐se pela mais ampla publicidade. Tais informações enquadram‐se no artigo 7,
inciso II, da Lei de Acesso, configurando “informação contida em registros ou
documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou
não a arquivos públicos;”. Trata‐se, portanto, de informação pública, cuja divulgação
não viola direito pessoal algum. A título de exemplo, menciona‐se que a Câmara
informou ao requerente a lista de credenciados para acesso a suas dependências,
considerando públicas essas informações. Esse é o entendimento que deve prevalecer.
De toda forma, esclarece que mesmo que se considere as informações referidas como
pessoais – o que não é o caso – o pedido formulado se justifica pela “necessidade do
acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção
do interesse público e geral preponderante (inc. IV, art. 57 do decreto 7724/12 )”. Isso
porque a informação requerida será utilizada para elaboração de matéria jornalística
acerca de tema de relevante interesse público, a ser publicada no jornal XXX, da qual o
requerente é empregado. O requerente dispõe‐se a assinar Termo de
Responsabilidade, desde que considerada sua qualidade de jornalista profissional e a
destinação que pretende dar ás informações. Assim, requer seja reformada a decisão
que indeferiu o acesso, determinando‐se a entrega dos dados solicitados. “ (sic)
“Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, faço o seguinte questionamento:
Considerando as datas de referência como Ago/12, Dez/12, Jul/13, Dez/13 e
Jul/14, gostaria de obter as seguintes informações: a) O quantitativo de servidores
comissionados lotados em áreas adm e que exerçam funções adm e que não
exerçam cargos de chefia, direção e assessoramento b) O quantitativo de
servidores efetivos de cargos distintos de AADM e TADM (An. Leg. ‐ Esp. Adm. e
Téc. Leg. ‐ Espec. Adm.) lotados em áreas adm e que exerçam funções adm e que
não exerçam cargos de chefia, direção e assessoramento c) O quantitativo de
terceirizados lotados em áreas adm e que exerçam funções administrativas d) O
quantitativo de servidores de outros órgãos cedidos ao Senado Estes
questionamentos se limitam a áreas adm (como Diretoria Geral, RH, Licitações,
Patrimônio, Contratações, ILB etc) e obviamente não incluem gabinetes de
senadores e nem áreas como processo legislativo, de saúde e de segurança etc.
Por fim, cada quantitativo deve ser informado para as cinco datas, totalizando
vinte quantitativos, e necessito que os textos das perguntas sejam reproduzidos
antes das respostas para que formem sentido. Muito obrigado.”(sic)
“Gostaria de saber como posso pesquisar, no site do Senado, Diário da
Assembleia Nacional Constituinte. Gostaria de obter informação a respeito das
emendas populares, principalmente do PE 0021‐1.”(sic)
“Gostaria do acesso ao Relatório realizado pela quando do mandato da
presidência do Senado por José Sarney que trata entre outros assuntos da fusão
dos serviços médicos bem como da unificação das bibliotecas do Senado e da
Câmara.” (sic)
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Recurso protocolado com duplicidade. Foi considerado o primeiro recurso interposto. Requerente
cientificado.

“Solicito as proposições do Senado Federal relativas à direitos LGBT bem como a
situação de cada uma delas,aí incluindo proposições já arquivadas.” (sic)
“Bom dia! Ouvi dizer que haverá em breve concurso para o Senado Federal. Me
interesso pelo técnico legislativo que exige apenas ensino médio. Pode me falar
um pouco sobre a função, horário de trabalho e beneficios? Tem previsão de
vagas? Muito Obrigado! aguardo ansiosamente.” (sic)
“Prezados, gostaria de receber arquivo contendo o número de cargos vagos de
consultor legislativo ‐ área legislativa por área temática. Atenciosamente.” (sic)
“Gostaria de saber quando vai ser o tão esperado concurso do senado federal ?
Pois estou estudando desde então. É o meu maior objetivo e meta trabalhar no
senado federal. Gostaria de uma resposta. Por favor, muito obrigado.”(sic)
“Olá. Gostaria de obter informações sobre o concurso público do Senado. Que
endereço devo acessar? Desde já, grato.” (sic)
“Solicito a cópia impressa dos documentos de tramitação do PLC 101/1993.”
“Boa tarde, Observei que esse ano foi criado o cargo de Analista Legislativo na
especialidade Pesquisador de Opinião. Gostaria de saber qual formação de nível
superior poderá concorrer a essa vaga. Obrigada desde já, XXX”(sic)
“Boa tarde. Para fins de pesquisa, solicito uma planilha atual com a remuneração
básica inicial dos servidores concursado do Senado Federal, bem como a
remuneração dos Senadores. Grata. XXX” (sic)
“Solicito cnpj do senado federal e da empresa Ipanema responsável por
contratação de motoristas do senado federal”(sic)
“Bom dia, gostaria de saber quando será encaminhado o autógrafo para sanção do
PLC 38, de 2016 (no 4.253/15 na Câmara dos Deputados), aprovado no dia
12/07/2016, pois matérias semelhantes e aprovadas no mesmo dia já foram
enviadas. Obrigado.” (sic)
“Por favor gostaria de obter as respostas sobre os seguintes questionamentos
acerca dos produtos e serviços e a rotina da Biblioteca do Senado 1. Qual a missão
da biblioteca? 2. A biblioteca faz empréstimo domiciliar? De quais materiais?
Quais os cidadãos que podem fazer esse empréstimo? 3. Existe política de
aquisição e desenvolvimento de coleções? Favor anexar. 4. Existem
procedimentos formais de atuação conjunta estabelecidos em convênios ou
acordos similares? 5. Qual o sistema de gerenciamento de biblioteca utilizado?
(Aleph, Sophia?) 6. Existe um sistema de cadastramento único de leitores que
tenham o direito de usar o empréstimo domiciliar? 7. A biblioteca estudou a
possibilidade de utilizar os serviços do Portal de Periódicos da Capes? 8. A
biblioteca utiliza os serviços do Programa de Comutação Bibliográfica? 9. A
biblioteca mantém programa de digitalização de livros e outros documentos? Isso
é feito de forma cooperativa? 10. A biblioteca mantém serviço de recortes de
jornais? 11. Qual o sistema de classificação utilizado? 12. Qual o vocabulário
controlado utilizado? 13. Qual o nível de interação com o serviço de indexação de
normas legais? 14. A biblioteca mantém seção de obras raras? 15. A biblioteca
mantém programa ou serviço de preservação de documentos? 16. A biblioteca faz
assinatura regular de periódicos eletrônicos? Quais? 17. A biblioteca adquire
regularmente livros eletrônicos? De quais fornecedores? 18. A biblioteca realiza
regularmente atividades de treinamento de usuários? 19. A biblioteca mantém
site próprio e/ou participa de redes sociais? 20. Qual o nível de interação da
biblioteca com o arquivo e/ou museu?” (sic)
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“Caro Senado, O PROJETO DE LEI DO SENADO nº 193, de 2016 Art. 3, se refere a
um Anexo, porém esse Anexo não está com o Projeto de Lei e eu gostaria de obtê‐
lo.”(sic)
“Boa tarde, Gostaria de saber a quantidade de cargos vagos por área referente à
consultoria de Assessoramento Legislativo do Senado Federal (SF). Tanto a tabela
de cargos vagos, quanto a tabela de possíveis aposentadorias do SF mostram
apenas a quantidade de cargos global, não especificando as respectivas áreas. As
informações são específicas apenas para a especialidade de Assessoramento em
Orçamento.
Sou servidor da Câmara dos Deputados e gostaria de focar em algumas áreas
específicas do próximo concurso para consultor do SF. Mas, para esse
direcionamento, seria importante saber em quais áreas do Assessoramento
Legislativo do SF existem os maiores déficits de servidores. Gostaria de saber
também se existe alguma previsão de concurso para a consultoria do SF no ano de
2017. Obrigado.” (sic)
“Acesso a todas as notas fiscais, com valor e número de série, de todos os gastos
apresentados por todos os senadores entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2016.”
(sic)
“Boa tarde. Gostaria de ter acesso aos dados da votação da enquete sobre o
projeto de lei Escola sem Partido que está ativa no site do Senado. Gostaria de ter
acesso aos IPs e cidades de onde os votos estão sendo efetuados. Obrigada.” (sic)
“Solicito a cópia da prova aplicada pela FGV no último concurso do Senado para o
cargo de Farmácia e Enfermagem.”
“Olá, bom dia. 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da
cota de passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da
União (GRU) ou desconto em folha de pagamento ‐ entre abril de 2009 e
dezembro de 2010?
2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Gostaria de uma relação das atuais Lideranças Partidárias no S.F., nome dos
Líderes e endereços das Lideranças, pois trabalho na Comissão Mista de
Orçamento e com frequência encaminhamos documentos. Pesquisei na Página e
não encontrei.
Grata, XXX” (sic)
“Olá: Eu me comunico em nome da XXX. Estamos fazendo pesquisas e precisamos
saber quantas contas foram apresentadas em 2015 neste órgão legislativo e, por
outro lado, quantas dessas contas apresentadas foram passadas ou aprovadas
nesse corpo (não importa se eles se tornou lei ou não no caso de poderes
legislativos bicamerais). Ficaríamos muito gratos se você poderia nos dar esta
informação. Agradeço antecipadamente. Saudações.” (sic)
Boa Tarde, Me chamo XXX e gostaria da relação dos servidores que estavam
lotados no Gabinete do Senador Luiz Henrique da Silveira durante seu mandato.
Certo da devida atenção.
“BOA NOITE, SOU XXX E GOSTARIA DE SABER SOBRE SEUS CONCURSOS DE NIVEL
SUPERIOR, OU DE 2 GRAU, SEU SALARIO SE POSSIVEL, POIS SEI QUE O SENADO
FEDERAL E O APICE DO FUNCIONALISMO PUBLICO E TENHO CERTEZA QUE ESTOU
NO NIVEL DOS FUNCIONARIOS DE TAO PRESTIGIADA INSTITUIÇAO. AGRADECIDO”
(sic)
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“Gostaria de ter acesso a uma lista com cargos (que ocupavam fora da carreira
política) e salários de senadores e deputados da república. Por favor.” (sic)
“Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 5
partes que poderá ser respondida em apenas um atendimento. Parte 01/05 Venho
por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012
do Senado Federal solicitar os seguintes esclarecimentos e confirmação e acesso
de dados e e documentos bem como suas copias relacionado ao Contrato
0042/2014 Me baseando no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Artigo 2º ‐ V para que
haja maior transparência e clareza na resposta desta solicitação todos os
questionamentos deverão ser respondidos separadamente e para uma linguagem
de fácil compreensão aonde for solicitado uma resposta de SIM ou NÃO deverá
conter uma resposta de SIM ou NÃO e qualquer informação contraria ao que foi
solicitados deverá conter justificava legal. Também em cada um dos
questionamentos deverá conter as seguintes informações nome do órgão interno
que detêm a informação solicitada, nome do órgão interno responsável pela
elaboração do conteúdo da resposta do questionamento, nome do órgão interno
responsável pela revisão da resposta encaminha ao solicitante. Exemplo: Detentor
da informação: NGCOT Elaboração da resposta: NGCOT e ADVOSF Revisão da
resposta: SIC e SGIDOC Questionamento 01 ‐ Como está sendo feita a escala de
férias deste contrato, a Gestão e Fiscalização recebeu uma relação de funcionários
de férias e seus respectivos substitutos ou a cada mês que empresa informa qual
funcionário está de ferias junto do nome do substituto?” (sic)
“Gostaria de obter os documentos (dossiê, discursos, emendas, pareceres)
referentes à tramitação do PLN 14/1979, que se transformou na Lei 6.689/1979
(lei de anistia).” (sic)
“Gostaria de obter os documentos (dossiê, discursos, emendas, pareceres)
relacionados à tramitação do projeto de lei 273/1950 (na Câmara dos Deputados o
número do PL é 105/1950) que complementa e efetiva o Decreto‐Lei n.
7.474/1945 (anistia).” (sic)
“Continuação Parte 02/05 Questionamento 02 ‐ Solicito relação com cronograma
de férias dos funcionários deste contrato nesta relação deverá ter nome completo
do funcionário de féria, dia/mês/ano do período de férias, função do funcionário
(quando operador informar qual seu posto), horário (quando plantonista informar
se está em dias pares ou ímpares bem como se e diurno ou noturno), nome
completo do funcionário que irá substituir o funcionário que trabalha em regime
de plantão durante todo o período de férias (caso haja mais de um funcionário
substituindo e funcionário de férias deverá ser informado o nome completo).
Essas informações deve ser feita conforme o exemplo abaixo. Exemplo 01 (quando
plantonista): Funcionário de féria: Paulo Andei Filho Cargo: Operador Noturno
Prodasen Mês de férias: de 01/01/2016 á 30/01/2016 Substituto: Antônio Carlos
Cargo: Auxiliar de Manutenção Dias de plantão: Pares Exemplo 02 (não
plantonista): Funcionário de férias: Antônio Silva Cargo: Encarregado Mês de
férias: 12/2015 Sem substituto Caso o Senado Federal não tenha recebido uma
relação com o cronograma de férias dos 53 funcionários deste contrato e esteja
recebendo informações de quem estará de férias apenas alguns dias ou após o
funcionários ter já tirado ferias deverá informação a relação de todos que já tiram
ferias incluindo o funcionário atualmente de ferias e seu substituto até o mês na
qual a resposta desta solicitação foi encaminhada deverá ser prestada.” (sic)
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“Continuação Parte 03/05 Como consta no contrato 0042/2014 durante o período
de férias apenas plantonistas deverão ser substituídos para a manutenção do
posto que de 24/7 sendo assim não será aceita a recusa de informar o nome deste
funcionário com a justificativa dele não está presente na lista dos 53 funcionários
ou caso ele não esteja vinculado diretamente a Entherm Engenharia mas esteja
vinculado com outra empresa, apesar de ambas que ambas perecem ao
responsável deste mesmo contrato.
Questionamento 03 ‐ Os funcionários que estão substituindo os plantonista de
férias, poderão durante o plantão exercer função adicionais ou funções duplas que
não pertencem as atribuição da função do plantonista de férias SIM ou NÃO?
Abaixo alguns exemplos. Exemplo 01: Carlos Andrade está substituindo Marcelo
Silva na função de operador diurno no posto da Interlegis, no dia 24/12/2015
14:42 até as 14:59 deste mesmo dia, deixando o posto para manutenção da CAG
01 do Anexo I neste período o posto permaneceu vazio ou foi colocado o auxiliar
de manutenção como operador de automação. Exemplo 02: Fábio Costa está
substituindo Eduardo Menezes na função técnico de ar‐condicionado noturno
entretanto tem atuado como operador automação noturno no posto do Prodasen.
Questionamento 04 ‐ Caso a resposta do Questionamento 03 seja não, um
funcionário não poderá deixar seu posto ou executar funções adicionais que não
seja a relacionada a função na qual ele está cobrindo, Como a gestão e fiscalização
fazem para fiscalizar e evitar que isto ocorra?
Questionamento 05 ‐ Plantonista trabalham em regime de 12x36 será permitido
que o mesmo trabalhe em regime 24x24 ou 12x12 neste contrato SIM ou NÃO?”
(sic)
“Continuação Parte 04/05 Questionamento 06 ‐ No contrato 0042/2014 em sua
Cláusula Segunda ítem VI ‐ comunicar ao gestor do contrato via mensagem
eletrônica (e‐mail), no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a partir da
constatação do fato, todas as ocorrências extraordinárias ou anormais verificadas
na execução dos serviços, relatando‐as no Livro de Ocorrências com os dados e
circunstâncias julgados necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos; Quais
tipo de ocorrência deverão sempre ser informados a Gestão e Fiscalização. ‐
Ausência parcial de funcionário plantonista, ‐ Substituição emergencial de
funcionário plantonista, ‐ Necessidade de que operador de automação abandone
o posto para cobertura de outro posto
‐ Necessidade de troca de operador por outro funcionário, para que o mesmo
execute função de técnico de Manutenção de ar condicionado. Questionamento
07 ‐ Os funcionários que estão cobrindo férias de outros deverão ter as mesma
qualificações bem como experiência exigidas no contrato ou não, por serem
funcionários temporários poderão ser de acordo com a necessidade da empresa e
não do contrato, bem como o Gestão e Fiscalização do contrato não tem a
obrigação de efetuar está verificação ou interferir? Questionamento 08 ‐ Por qual
motivo se deu o afastamento do Sr. Paulo S. K. Zandonade (fiscal) do contrato foi
uma solicitação que partir dele mesmo ou foi uma medida administrativa do
Senado Federal?” (sic)
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“Continuação Parte 05/05 Questionamento 09 ‐ Caso o resposta do
questionamento 08 seja por motivos administrativos solicito conteúdo do seu
afastamento deste contrato como Fiscal tendo em vista que mesmo sempre
esteve relacionado a gestão e fiscalização de contratos do Senado Federal com
Entherm Engenharia.
Questionamento 10 ‐ Em atendimentos anterior foi feita a afirmação que APENAS
o Sr. Walmiron Costa tinha acesso administrativo do ponto eletrônico me
baseando desejo a seguinte confirmação que nenhuma funcionários será
identificado através de vídeo batendo o ponto com ambas as mãos e que cada vez
que que a digital e identificada pelo aparelho e impresso um comprovante e que
este comprovante não terá o nome de outro funcionário, ou que houve alteração
de horário interno do ponto eletrônico feito por outros funcionários. o Senado
Federal pode afirmar que tais fatos nunca ocorram no contrato 0042/2014 e que
nunca ocorrerá SIM ou NÃO?” (sic)
“Com base na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, gostaria de obter
Relatório de Previsão de Aposentadoria dos ocupantes do cargo de
Assessoramento Legislativo, categoria Consultor Legislativo, que implementaram
ou implementarão as condições para aposentadoria voluntária com paridade ou
que serão aposentados compulsoriamente, de forma similar ao que é encontrado
no site do Senado Federal. No entanto, além da quantidade de Consultores e da
referência ao mês em que poderá ser gozado o direito à aposentadoria, gostaria
de obter essas informações de forma específica a cada Consultor, com o nome
completo e a subárea de atuação do agente(Transportes, Saúde, Direito Tributário
e Direito Financeiro, etc.). Desde já, agradeço.” (sic)
“Olá gostaria de solicitar os seguintes pronunciamentos do senador Carlos Alberto
do Rio Grande do Norte. Publicação no DCN2 de 06/04/1989 ‐ Página 869
Publicação no DCN2 de 17/08/1990 ‐ p. 4363 Publicação no DCN2 de 09/08/1990 ‐
p. 4067 Publicação no DCN2 de 24/05/1990 ‐ Página 2334 Publicação no DCN2 de
25/04/1990 ‐ Página 1468 Publicação no DCN2 de 06/04/1989 ‐ Página 869
Publicação no DCN2 de 04/03/1988 ‐ Página 390 Publicação no DCN2 de
03/03/1988 ‐ Página 371 Publicação no DANC de 28/05/1987 ‐ Página 2278
Publicação no DCN2 de 30/04/1986 ‐ Página 1034 Publicação no DCN2 de
29/04/1986 ‐ Página 1009 Publicação no DCN2 de 16/04/1986 ‐ Página 811
Publicação no DCN2 de 15/04/1986 ‐ Página 736 Publicação no DCN2 de
09/04/1986 ‐ Página 622 Publicação no DCN2 de 21/05/1985 ‐ Página 1355
Publicação no DCN2 de 17/05/1985 ‐ Página 1264 Publicação no DCN2 de
20/10/1983 ‐ Página 4903 Muito Obrigada!” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2011. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2010. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção “ (sic)
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“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2013. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2012. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2014. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles?Obrigado pela atenção” (sic)
“Solicito acesso aos registros originais para fazer a consulta por conta própria
manualmente sobre Documentos e registros como GRUs ou descontos em folha
em que senadores devolveram créditos de passagens aéreas no período de abril
de 2009 a dezembro de 2010.” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2015. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União
(GRU), desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
créditos das companhias aéreas para a Câmara ‐ entre janeiro e dezembro de
2016. 2) Qual o valor devolvido por cada um deles? Obrigado pela atenção” (sic)
“Prezados, boa noite. Gostaria de saber da possibilidade de obter informações a
respeito da aplicação da Lei 1.079/50. Explico: Desde a Redemocratização todos os
presidentes foram denunciados por crime de responsabilidade. Algumas
denúncias foram recebidas (Collor e Dilma), outras tantas não. Nessa esteira, esta
casa é a Competente para receber denúncias em face de Ministros do STF e do
PGR.O que quero é ter acesso a todas essas denúncias e as respectivas decisões do
Presidente da Senado, seja negando ou admitindo. Tentei pesquisar no próprio
site, mas não consegui. Agradeço desde já a atenção.” (sic)
“Estou pesquisando a vida e a obra do falecido senador e artista plástico Guido
Mondim. Gostaria de saber que materiais disponíveis o arquivo possui. Desde já,
Grata.”(sic)
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“Na semana passada, fiz uma solicitação de informação, pela Lei de Acesso à
Informação, de acesso a cópias (ou números de série) de todas as notas fiscais de
todos os gastos de todos os senadores, entre 1º de janeiro de 2016 e 30 de junho
de 2016. O pedido foi registrado com o nº XXX. Recebi um email do SIC
(Atendimento nº XXX) informando que poderia encontrar os dados que solicitei na
própria página do Senado
ATENDIDO
(http://www.senado.gov.br/transparencia/sen/senadores.asp). No entanto, os
caminhos oferecidos não disponibilizam o que foi pedido (cópias ou números de
série de todas as notas fiscais). Solicito acesso às notas fiscais e/ou números de
série das notas fiscais apresentadas pelos senadores, visto que se trata de gasto
público e que o próprio site do Senado Federal já oferece parcialmente as
informações requeridas.” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de saber dos humores sobre um novo concurso do Senado
ATENDIDO
Federal. Isso procede?” (sic)
“Gostaria de obter o texto integral dos seguintes requerimentos: a)
REQUERIMENTO n. 541/1963, do senador Aarão Steinbruch; b) REQUERIMENTO n.
652/1963, do senador Dylton Costa. Ambos os requerimentos dizem respeito à
ATENDIDO
aplicação do Decreto Legislativo n. 18/1961 pelas Forças Armadas. Gostaria,
também, do texto integral das respectivas RESPOSTAS prestadas pelas Forças
Armadas aos requerimentos feitos.” (sic)
“Sou servidor da XXX. Em relação ao Projeto de Lei da Câmara nº36, de 2016
solicito cópia autenticada, com confere com o original, dos seguintes pareceres do
Senado Federal: 1º) Parecer nº686, de 2016 da Comissão de Constituição, Justiça e
ATENDIDO
Cidadania, de 12/07/2016; 2º) Parecer nº687, de 2016 da Comissão se Assuntos
Econômicos, de 12/07/2016; 3º) Parecer nº689, de 2016 da Comissão Diretora, de
12/07/2016.” (sic)
“Olá! 1) Quais parlamentares devolveram recursos utilizados pelo uso da cota de
passagens aéreas ‐ seja na forma de Guia de Recolhimento da União (GRU),
desconto em folha de pagamento ou algum tipo de restituição da conta de
ATENDIDO
créditos das companhias aéreas para a Senado ‐ entre janeiro e dezembro de
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 2) Qual o valor devolvido por cada um
deles para cada ano? Obrigado pela atenção” (sic)
“Para fins de transparência a empresa XXX solicita ao Senado Federal quais foram
as empresas que sofreram sanções e multas referente ao Pregão 92/2015 ‐ Item
ATENDIDO
01 e quais punições que cada empresa sofreu.” (sic)
“Nos termos da Lei 12.527/2011, solicito acesso a todos os pedidos de acesso à
informação feitos ao Senado Federal no período de janeiro a junho de 2016, bem
como as respectivas respostas aos pedidos, os recursos e as respostas aos
ATENDIDO
recursos, da mesma maneira como o Ministério da Transparência já vem
realizando
PARCIALMENTE 4
(http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DownloadPedidos/Downl
oadDados.aspx). Conforme o §5o do art. 11 da Lei de Acesso, solicito que as
informações sejam enviadas eletronicamente.” (sic)
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Foram fornecidos todos os pedidos de informação.

“Solicito a cópia da planilha com a listagem das denúncias e representações
recebidas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar entre os anos de 1994 a
1998. Aproveito para perguntar qual o órgão responsável pelos dados de todas as
denúncias recebidas antes da criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
do Senado Federal e, se esse o órgão pode também enviar o material das
denúncias entre 1989 até 1993.”
A lista que recebi em 01/2/2016, são em três classes Denúncia (DEN), Petição do
Conselho de Ética do Decoro Parlamentar ( PCE) e Petição (PET) , então gostaria de
receber esse material conforme a anterior, tendo o número da matéria, o ano, a
ementa, o autor e Link como Acessar.”
“Boa Tarde, como parte interessada e apenada no Processo
nº.00200.017307/2015‐88, solicitamos informações de todos os licitantes também
apenados ou não no processo licitatório do pregão eletrõnico nº 092/2015 do
senado federal, para produção de provas contra esta casa, no aguardo de vossas
providências, ATT XXX” (sic)
“Solicito cópia do pronunciamento do Senador Dário Berger, realizado na quarta‐
feira, 8/6, cujo tema é: Análise da Conjuntura Econômica Brasileira.”
“Gostaria de receber a cópia da tramitação da MPV 739/2016 em minha
residência, pois não possuo acesso à internet.”
“Gostaria de obter o texto com justificativas das emendas acolhidas total ou
parcialmente na Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 1996
(http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/‐/materia/18494)
Conforme parecer nº 390, de 1997:
http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=25/07/1997&tipDiario=
1 Emendas acolhidas parcialmente: 45, 46, 55, 56, 57, 58, 64, 67, 71, 79, 81, 82,
83, 84, 88, 89, 90, 93, 108, 125, 129,131,138,145,150,151,159,1 63,164,168,
170,173, 174, 177, 180, 188, 189,197. Emendas acolhidas: 40,49,78,80,85,86,87,
92,114,124, 127, 128,132,133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 148, 149,
155, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 170*, 178, 183, 187, 192. Grata, XXX.” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

