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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de março foram recebidos 104 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2015.

NÚMERO DE PEDIDOS POR MÊS – 2015
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 104 pedidos de informações, 46 (44,24%) foram atendidos em
até um dia, 15 (14,42%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 39
(37,50%) foram atendidos entre seis e vinte dias e 2 (1,92%) foram
atendidos em mais de vinte dias. Na data de emissão deste relatório
(16/4/2015), havia 2 (1,92%) pedidos em tramitação no prazo legal.
PRAZO DE RESPOSTA EM MARÇO 2015
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 199 pedidos de informações
recebidos até o mês de março, 91 (45,7%) foram atendidos em até um dia,
35 (17,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 66 (33,2%) entre seis e
vinte dias, e 5 (2,5%) em mais de 20 dias. Havia dois pedidos pendentes de
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resposta (1% do total anual) na data de emissão deste relatório
(16/4/2015).
PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A MARÇO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

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

Total
geral
15
9
35
6
2
4
5
11
13
1
3

%
14,4%
8,6%
33,7%
5,8%
1,9%
3,8%
4,8%
10,6%
12,5%
1,0%
2,9%

104

100,0%
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 3 (três) negativas de acesso no mês de março (2,88%) – uma
por tratar‐se de pedido desarrazoado e outras duas 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, 19 (dezenove) pedidos foram respondidos com referência
aos portais do Senado Federal, representando 18,27% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Senhores, Preciso da informação de quanto um servidor nível superior do
senado federal recebe de vencimentos. Ex: consultor legislativo, analista. Grato!"
(sic)
"Prezados, para fins de pesquisa solicito informações acerca dos vencimentos
para a áre Apoio Técnico ao Processo Legislativo Cargo Processo Legislativo com
as gratificações e vencimento total. Grato" (sic)
"Qual a situação da Lei Complementar 276/02, aprovada pelo Plenário da
Câmara dos Deputados em 23/04/2014 e enviada ao Senado através do Of. nº
651/14/SGM‐P ?" (sic)
"Senhores, sou pesquisador sobre a Revolução Farroupilha, preciso, de
preferência, acessar digitalmente, isto é através da tela do meu computador a
Coleção das leis do Império, período 1835 à 1847, no caso afirmativo como faze‐
lo. No aguardo agradeço XXX." (sic)
"Olá, gostaria de solicitar o resultado da votação do PLS 292‐2013. Preciso dos
nomes dos senadores e do voto de cada um (se votou SIM ou NÃO). Favor me
enviar uma tabela com as informações. Obrigada." (sic)
O cidadão solicita receber o relatório final da CTIN ‐ Comissão do Novo Pacto
Federativo no Brasil.
“Prezados, Sustentada pela Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, solicito
que seja enviada ao meu e‐mail os arquivos em pdf da prova (e respectivo
gabarito) de Analista Legislativo ‐ Controle Interno – Contabilidade aplicada com
base no edital n° 2 de 22 de dezembro de 2011. Atenciosamente, XXX” (sic)
"Os números do Senado nos últimos dois anos mostram os resultados das
medidas de austeridade e eliminação de desperdícios tomadas pela Mesa em
2013 e 2014. Elas resultaram numa economia estimada em R$ 530 milhões—
valor ainda mais significativo quando se considera que o orçamento anual da
Casa é de aproximadamente R$ 3 bilhões. Parabenizo primeiramente toda
economia conquistada. PERGUNTO: o que foi feito para economia de água.?
Aguardo notícias. Obrigada, XXX." (sic)
"Qual o sistema que voces usam para gerenciar os pedidos da lei de acesso à
informação? Outras demandas de reclamacao sugestão etc são gerenciados por
outro sistema ou apenas classficafos e tratados de forma diferencuafa num
mesmo sistema? Obrigada XXX." (sic)
"Solicito a viabilidade de enviar cópia dos últimos atos da mesa que
regulamentaram o auxilio alimentação e a verba de gabinete disponibilizada para
a indicação do servidores comissionados sem vinculo." (sic)
"Desejo pesquisar os discursos e os projetos de lei, proferidos pelo Senhor
Senador Dinarte Mariz, entre os anos de 1963 a 1984, devido estar produzindo
um projeto de Mestrado acerca deste tema e período. Desde já agradeço." (sic)
"Saudações a toda equipe. Sou aluno de mestrado em História Social na Uerj. Eu
gostaria de adquirir TODOS os discursos, depoimentos, testemunhos e
documentos referentes a comissão, denominada de: “Comissão de inquérito
sobre os atos delituosos da ditadura”, presidida pelo deputado Plínio Barreto.
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Instalada entre 1946/47, essa comissão não foi concluída e deixou de ser
relacionada em 24 de setembro de 1948. Agradeço qualquer informação." (sic)
"Saudações a toda equipe. Sou aluno de mestrado em História Social na Uerj. Eu
gostaria de adquirir TODAS os discursos, depoimentos, testemunhos e
documentos referentes a comissão, denominada de: “Comissão encarregada de
examinar os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública”, presidida
pelo senador Dario Cardoso. O requerimento que a originou é de 30 de abril de
1946, apresentado pelo deputado Euclides de Oliveira Figueiredo. Foi encerrada
sem conclusão em 7 de setembro de 1946." (sic)
"Boa noite!! Gostaria de saber quantas CPI já tivemos de 2000 a 2015? Quantos
milhões já foi ou faltam ser resgatado? Quanto cada parlamentar recebe para
participar das CPIS" (sic)
"solicito o parecer 164/2015 da advosf em pdf enviado para meu email" (sic)
“Prezados, qual situação da servidora XXX? Pois a mesma recebe um alto salário
sem trabalhar... caso esteja em alguma condição de afastamento por doença
(física ou psíquica) eu gostaria muito de saber, pois a mesma demonstra totais
condições de trabalho. Contra fatos não há argumentos...vejo sempre a mesma
advogando seus casos particulares e conduzindo a vida normal, tendo totais
condições de exercer suas atribuições. Pesquisem em processos e sua vida
pregressa que há anos que recebe sem trabalhar” (sic)
"Solicito o valor do salário mensal e gastos com passagens e diárias do servidor
XXX, no período de 01/03/13 a 01/13/15 ou mostrar a via correta de acesso a
estas informações." (sic)
"Situação de tramitação do Dec pres sobre PNPS/SNPS." (sic)
"Equipe do AASF, Gostaria muito de saber em quais Fundos está dividido o
Arquivo Histórico da instituição. Mais precisamente, gostaria de saber que tipo
de documentação relativa à década de 1860 eu posso encontrar aí. A
identificação dos fundos e tipos de documentos é muito importante para que eu
justifique uma visita ao AASF no meu Projeto de Doutorado, que tem por
objetivo, em linhas gerais, a atuação parlamentar da Liga/Partido Progressista
durante 1863 e 1868. Grato desde já." (sic)
O cidadão solicita a cópia da carta de renúncia de Jânio Quadros.
O cidadão solicita o texto completo dos pronunciamentos do Senador Ataídes
Oliveira
"Boa noite, realizo uma pesquisa sobre a PEC 21/1997 e após analisar todos os
arquivos disponíveis no site do Senado, gostaria de saber se há como ter acesso
às atas e aos arquivos taquigrafados das comissões e reuniões sobre a PEC.
Agradeço a atenção XXX" (sic)
"Caros senhores, bom dia! Gostaria de saber quanto custa na íntegra aos cofres
públicos o salário mensal de um senador." (sic)
"Boa tarde, gostaria de solicitar as listas de votações nominais do senado entre
1998 e 2004 conforme o modelo e formato disponibilizado por vocês a partir de
2005 no site de dados do Senado Federal. Aguardo o retorno." (sic)
"Solicito lista completa dos servidores lotados no gabinete do Sr. Senador
Fernando Collor, bem como o horário de trabalho de cada um." (sic)
"Olá, gostaria de saber quem são os senadores autores da PEC 40‐2011. No site
do Senado só encontrei o arquivo de PDF com as assinaturas dos senadores, mas
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olhando as assinaturas é impossível identificar quem são os senadores." (sic)
"Boa tarde, como docente e pesquisadora, peço a gentileza de informar como
posso obter cópia (eletrônica) com o texto integral dos seguintes documentos:
‐ PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 1998
‐ VETO 13 de 2000 (Presidência da República) Atenciosamente, XXX." (sic)
"Gostaria de saber se porventura ocorreram reuniões entre o presidente do
Senado, senador Renan Calheiros, com chefes das Forças Armadas neste ano de
2015. Se ocorreram, solicito informações sobre data, local, pauta da reunião,
autoridades presentes e eventuais decisões tomadas ou propostas realizadas
entre as partes." (sic)
"Gostaria de saber o número médio de pessoas que o Senado recebe por dia,
incluindo parlamentares, funcionários e visitantes. E especificar esse número
para um dia comum e para terças e quartas, quando há mais movimento na
Casa. Obrigada." (sic)
"Saudações, meu nome é XXX tenho 23 anos e sou estudante do sétimo período
do curso de filosofia do Campus de Caicó da UERN ( Universidade Estadual do
Estado do Rio Grande do Norte), assisti um ótimo programa na TV Senado no
domingo pela manhã, nele estava presente o Economista consultor do Senado
que chama‐se Pedro Nery, tenho interesse no tema por ele abordado, gostaria
muito que manter algum contato com ele, por e‐mail ou carta, espero conseguir
os endereços dele. Certo da resposta, desde já obrigado!" (sic)
O cidadão solicita cópia da Exposição de Motivos da Medida Provisória 1560/97,
que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de
responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
Prezados, Gostaria de saber quem é o órgão responsável pela atualização da
prestação de contas da Verba indenizatória dos Senadores. A página ainda não
possui atualização de 2015. Qual o motivo? Agradeço retorno. Obrigada XXX
"Senhores, Solicito arquivo em Excel contendo os nomes, e‐mails, telefone, nº do
Gabinete de todos os senadores em exercício e fora do exercício. Obrigado." (sic)
"Prezados, ainda não estamos vendo no portal a prestação de contas de 2015
dos senadores. Quando as informações estarão disponíveis? Obrigada e aguardo
retorno." (sic)
"Boa tarde, Acerca da vacância baixo, pergunto se houve preenchimento da vaga
ou não. Nº 3.957 ‐ declarar vago, a partir de 24 de novembro de 2012, o cargo
efetivo de Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Industrial
Gráfico, Especialidade Processo Industrial Gráfico, Nível II, padrão 21, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, ocupado por JUSCELINO KUBITSCHEK BANDEIRA
DA COSTA, matrícula nº 255066, em virtude do disposto no art. 33, inciso IX, da
Lei nº 8.112, de 11/12/1990. Grato." (sic)
"Seguindo o que e informado na LEI Nº 12.527 solicito as seguintes informações
para que seja sanada algumas dúvidas relacionado contratos de terceiros
celebrados junto ao Senado Federal.
1º ‐ Quando feita uma solicitação de acesso a informação na qual está disponível
apenas de forma impressa, e caso está informação não este enquadrada como
sigilosa o requerente poderá efetuar a reprodução de tal documento através de
fotografia digital utilizando aparelho dotado de câmera fotográfica fornecida e
manuseado pelo próprio requerente. se baseando no Art. 11 ‐ § 6o o lugar e a
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forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação,
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de
seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios
para realizar por si mesmo tais procedimentos Caso não seja possível efetuar a
reprodução como descrito acima, por favor informe o motivo detalhado da
negativa para um maior entendimento e um possível recurso junto CGU.
2º ‐ Solicito obter a classificação e nível do sigilo e se a informação e total ou
parcialmente classificada como sigilosa dos seguintes tipos de documentos:
a‐ 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.
b‐ Documentos fornecidos pela empresa para justificar ou comprovar a falta
justificada ou não justificada de determinado funcionário em determinado posto
de trabalho.
c‐ Documentos relacionados a multas e descontos aplicados ou em processo
avaliação devido a ausência parcial ou completa de funcionários contendo as
seguintes informações sobre dia, horário e função do funcionário.
d‐ Relação de funcionários e suas funções dentro do contrato separado por mês
e atualizado Caso haja a necessidade informar qual o contrato para que está
informações desta solicitação seja atendida, o contrato e o 0042/2014." (sic)
"Por meio de acompanhamento de matérias, recebi 12/3/2015, movimentação
do PLC‐176/2009, cuja proposição foi arquivada devido ao término da
legislatura, em consonância com o artigo 332 do Regimento Interno. Só que,
esse mesmo dispositivo em seu inciso I, diz o seguinte: as originárias da Câmara
ou por elas revisadas, não podem ser arquivadas, como é o caso do citado PLC.
Diante disso, minhas arguições são: houve equívoco no arquivamento desta
proposição? Caso não, quem poderá desarquivá‐la?" (sic)
Bom dia! Gostaria do email do Sr. FERNANDO LAGARES TÁVORA, assessor do
senado, que deu entrevista esta semana na TV senado, sobre DÍVIDAS RURAIS.
Sou produtor rural em Petrolina (PE) e gostaria de fazê‐lo alguns
questionamentos sobre o assunto. Att. XXX
"Seguindo o que e informado em resposta do Atendimento nº 1295955. Solicito
maiores esclarecimentos e informações disponíveis sobre o o contrato
0042/2014 baseado na LEI Nº 12.527 sendo as seguintes duvidas.
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. Solicito saber se a classificação destes
documentos se são sigilosa ou não sigilosas, se o sigilo e da informação e total ou
parcialmente, sendo sigilosas qual o nível do sigilo reservado, secreto ou
ultrassecreto.
2 ‐ Documentos relacionados a multas e descontos devido a ausência parcial ou
completa de funcionários em seus postos de trabalho. Solicito saber se a
classificação destes documentos se são sigilosa ou não sigilosas, se o sigilo e da
informação e total ou parcialmente, sendo sigilosas qual o nível do sigilo
reservado, secreto ou ultrassecreto.
Relação de funcionários e suas funções dentro do contrato separadas e
atualizadas mês a mês. Solicito saber se a classificação destes documentos se são
sigilosa ou não sigilosas, se o sigilo e da informação e total ou parcialmente,
8

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

sendo sigilosas qual o nível do sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto." (sic)
"Seguindo o que e informado em resposta do Atendimento nº 1295955. Desejo o
seguinte esclarecimento quando feita uma solicitação de acesso a informação na
qual está informação estará disponível apenas de forma impressa para consulta,
o requerente poderá efetuar a reprodução de tal documento através de
fotografia digital utilizando aparelho fornecido e manuseado pelo próprio
requerente ou a reprodução de documentos só poderá ser por meio
determinado pelo Senado Federal. Quando o cidadão efetua solicitação de
acesso e reprodução de determinada informação previsto em LEI Nº 12.527 este
cidadão será avaliado pelo Senado Federal se ele está apto ou não a ter acesso a
informação? As informações disponíveis através do acesso a informação estarão
disponível de forma igual a todo cidadão sem haver distinção e limitação ou
existe alguma normal interna que prevê que cada cidadão terá que ser avaliado."
(sic)
O cidadão solicita que informe os valores e gastos com verba indenizatória, com
as respectivas notas fiscais, do ex‐senador Gilvam Borges no período de 2006‐
2011
"Boa tarde ,sou estudante de direito do terceiro período e gostaria muito de ter
acesso ao acervo histórico, do Senado brasileiro pois gostaria muito de entender
melhor a história da nossa política desde a época do império. É um assunto
muito importante para um aluno do curso de direito pois ajudará a entender
como chegamos a forma de política q temos hoje." (sic)
"Prezados Bom dia. Gostaria de obter publicações ou qualquer tipo de
informação sobre o Senador Gilberto Amado, que exerceu mandato por
Sergipe." (sic)
O cidadão solicita o envio do pronunciamento do senador Renan Calheiros
anunciando o encerramento do contrato entre o Senado Federal e a Empresa
Brasileira de Comunicação (EBC). Segundo ele, o pronunciamento foi realizado
no dia 8/9/2013.
"Boa tarde! Estou desenvolvendo um artigo sobre a participação da mulher no
legislativo do Mercosul e gostaria de algumas informações estatísticas, se
houver:
‐ nº de mulheres eleitas para o senado nas últimas 03 legislaturas (incluindo a
última, 2015)
‐ Produção destas mulheres no Senado
Desde já agradeço a atenção.XXX." (sic)
"Visitei o senado e alguns gabinetes de senadores em 2008, é possível o SENADO
comprovar a data que estive presente no Senado neste ANO de 2008 ?(pois na
entrada há o registro dos visitantes). Há condições de me enviar este
comprovante?" (sic)
"Olá, boa noite! Gostaria de saber se a extinção do serviço médico do Senado
Federal irá gerar extinção dos cargos vagos para Analista Legislativo Nível III
Especialidade Enfermagem descrito no portal da transparência, já que alguns
profissionais foram cedidos para o GDF após o fechamento do hospital. Caso não
sejam extintos há possibilidade ser ofertado nos próximos certames?" (sic)
A cidadã solicita o envio da exposição de motivos do SCD 150/2006, que dispõe
sobre as organizações criminosas, os meios de obtenção da prova, o
9
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procedimento criminal; altera o Decreto‐Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
‐ Código Penal; revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras
providências.
“Solicitei uma informação ao Senado em 13 de janeiro e ainda não fui atendido.
Poderiam verificar, por favor? Este é o protocolo: 0000732/15/WW.” (sic)
"Quero ter acesso a todas as atividades que o Senado federal propõe ao
cidadão." (sic)
"Boa tarde! Gostaríamos de um endereço de e‐mail para o qual podemos enviar
para atualização os dados do Senado que figuram no Guia Telefônico da Câmara.
Grata!" (sic)
"Prezados Senadores, Gostaria de saber como foi feita a votação do orçamento
da união para o ano de 2015. Gostaria de ter acesso as informações de como
cada partido votou e, se possível, cada deputado e/ou Senador. Desde já muito
obrigado pela atenção." (sic)
"Requeiro seja fornecido o inteiro teor ou cópia da Mensagem nº 7 (SF) por meio
da qual o Presidente do Congresso Nacional devolveu à Presidência da República
a Medida Provisória nº 669, de 2015. Conforme informa o Ato Declaratório da
Presidência do Congresso Nacional nº 5, de 2015, publicado no DOU de
5/3/2015." (sic)
"Venho pela presente solicitar o mapa de votação da aprovação do PLN 13/2014,
notadamente da votação do Adendo 1, a fim de ter a especificação dos senhores
congressistas votantes (favoráveis, contrários, abstenções). Acaso tenha sido
votação simbólica, requer‐se o fornecimento da lista de presença dos senhores
congressistas que sustentavam o quórum para realização desta sessão." (sic)
"Estou procurando o texto integral do PL 101/1993 (substitutivo Cid Sabóia).
Gostaria de saber se vocês tem condição de me ajudar. Desde já, agradeço.
Cordialmente, XXX." (sic)
"Bom dia, Gostaria de saber se é possível através do site do Senado Federal
saber quem votou contra e quem votou a favor do projeto de Orçamento de
2015. E, de maneira mais genérica, gostaria de saber se o site possibilita que se
saiba quais senadores votaram contra e a favor dos projetos de lei votados e
como fazê‐lo. Desde já agradeço um retorno. XXX." (sic)
"Gostaria de obter o texto da seguintes matérias que sofreu ações em:
12/03/2015
SF PEC 00045 2009
Ementa: Acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Constituição Federal, dispondo
sobre as atividades do sistema de controle interno
11/03/2015 SARQ ‐ Secretaria de Arquivo
ARQUIVADO” (sic)
"Boa tarde senhores, Estamos precisando de ajuda para conseguir copia na
integra da Exposição de Motivos do DECRETO‐LEI Nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO
DE 1966. (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as
operações de seguros e resseguros e dá outras providências.). desde já
agradecemos a atenção recebidas." (sic)
"Bom dia, pesquiso os ideais liberais na constituição do Império, por isso,
necessito ter acesso ao arquivo do senado federal para ver as documentações
referentes ao primeiro reinado, como os debates na constituinte do esboço
10
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constitucional de 1823 e da constituição de 1824, bem como a presença das
províncias (principalmente a província do Pará)nesse debate. Também gostaria
de ter acesso aos documentos sobre a cabanagem, ocorrida no Pará, e seu
desenrolar no parlamento. Obrigado." (sic)
O cidadão solicita o envio do áudio da 34ª Reunião Extraordinária da CDH,
transmitida em 26/5/2014 sobre o tema: "Meio Ambiente do Trabalho, Direito
Penal Inclusivo e Competência da Justiça do Trabalho". Segundo o cidadão, o
conteúdo solicitado será para fins acadêmicos.
"Por gentileza, Gostaria de saber do Projeto ou anteprojeto de lei que instituiria
ou Criaria Conselho do Ministério Público da União e o Cargo de Procurador do
Trabalho de Terceira Categoria na década de 1960. Obrigada." (sic)
"prezados senhores gostaria de saber sobre o decreto lei n 82.116 de 1978, esta
lei realmente existe e se estes imoveis pertence ao governo da uniao tendo l
certo de sua costumeira atencao com protesto de apreço." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de saber se é possível o envio de discursos de senadores
sobre determinada matéria. Se sim, interesso‐me pelos debates envolvendo o PL
4.205/2011, que originou a Lei 11.690/2008, especificamente no que tange à
alteração do artigo 155 do Código de Processo Penal.Obrigado." (sic)
O cidadão solicita a cópia das seguintes Leis: 11.705/08; 8.899/94; 11.340/06;
10.471/03; 9.504/97. Solicita o envio pelo Correios.
"Gostaria de receber informações sobre meu trisavô Theodureto Carlos de faria
Souto, senador pelo Ceará em 1893, ano em que faleceu. Foi constituinte em
1891, por isso deve ter registros dele em Brasília, em havendo possibilidade de
enviar eletrônicamente algum documento relativo a ele, ficarei muito
agradecido!"(sic)
"Prezados senhores, A pedido da Gerência ‐ Geral de Processos e Normatização
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ‐ ALMG solicitamos normas
internas sobre o controle de ingresso e circulação de pessoas nas dependências
do Senado Federal. O assunto pode tratar de acesso de cidadãos e autoridades,
locais de chancelaria, equipamentos de segurança, etc." (sic)
"Prezados, bom‐dia. Tendo em vista a solicitação do Min. Dias Toffoli, presidente
do TSE, solicito o teor do documento que trata da minuta, projeto de reforma
política ou documentos correlatos, envidada pelo então presidente do Tribunal
Superior Eleitoral ao Congresso Nacional, da década de 1960, mais precisamente
por volta de 1960." (sic)
"Prezados, solicito que o Senado Federal, com base nas diretrizes da Lei de
Acesso à Informação, disponibilize os cadernos das provas objetivas e das provas
discursivas, em arquivo pdf, se possível, aplicadas para o cargo de Consultor
Legislativo ‐ Assessoramento Legislativo – Subárea: Transportes, conforme o
Edital n° 01, de 22 de dezembro de 2011. O pedido reside no fato de a banca
organizadora do concurso, Fundação Getúlio Vargas, não ter disponibilizado, em
seu site, as provas aplicadas a todos possíveis interessados." (sic)
“Prezados, fui informada pela assessoria do Senador Zezé Perrela, de que os
senadores tem o ano inteiro para prestar contas de suas verbas. Gostaria de
saber se esta informação é correta. Sendo correta, acredito que este processo
deva ter mais transparência, pois desta forma não temos como acompanhar os
gastos e fazer questionamentos sobre os gastos ao longo do ano. Tenho
acompanhando as prestações de contas e tenho visto muitas coisas
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questionáveis. Tenho questionado os senadores e não tenho recebido retorno.
Mais do que transparência, queremos decência no uso do dinheiro público e da
forma como pode ser feito hoje o Senador pode ludibriar o processo, estando
legal. A prestação tem que ter prazo máximo para ser apresentada, sob pena do
senador perder o direito de receber. Desde já agradeço retorno. XXX” (sic)
"Solicito, com urgência, a Exposição de Motivos da Lei n. 12.873/2013, que
alterou a redação do inciso I do art. 39 da Lei n. 8.213/91. Agradeço
antecipadamente. XXX Assessora da Min. Regina Helena Costa Superior Tribunal
de Justiça." (sic)
"Prezados Senhores, No último ano trabalhei no senado até o mês de julho. Para
fins de declaração de imposto de renda, preciso do comprovante de meus
rendimentos. Como solicitar? obrigada," (sic)
A cidadã solicita o envio da exposição de motivos do Decreto‐Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências.
"Boa tarde, sou estudante de Direito e estou realizando uma pesquisa sobre a LEI
Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Gostaria de solicitar os registros do
processo de tramitação, das reuniões realizadas, das comissões, das audiências
públicas e atos das sessões plenárias e o Regimento interno da Casa,
documentos que serão de grande serventia para a realização da pesquisa. Att.
XXX." (sic)
"Solicito cópia da Exposição de Motivos da Lei n. 8.429/1992 ‐ Lei de
Improbidade Administrativa. Atenciosamente, XXX Assessora da Min. Regina
Helena Costa Superior Tribunal de Justiça." (sic)
"Solicito, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, o histórico funcional do ex‐
servidor XXX, matrícula XXX, ex‐ocupante do cargo de ASSISTENTE
PARLAMENTAR do gabinete do Senador Wilder Moraes." (sic)
"Olá, tudo bem? Gostaria de ter acesso à informação referente as futuras
aposentadorias do cargo de policial legislativo. Obrigado." (sic)
"Como acompanho as votações do Senado como saber como cada senador
votou. Exemplo: Se votou a favor ou contra determinado projeto." (sic)
"Solicito, com fulcro na Lei de Acesso à Informação, os espelhos digitalizados dos
registros de ponto, correspondentes às entradas e saídas do servidor XXX,
matrícula XXX, bem como sua lotação quando servidor e, se possível, cópia de
seu processo de posse." (sic)
"Prezados Senhores, Gostaria de solicitar dados do Senado Federal em função de
pesquisa para tese de doutorado. Estarei em Brasília entre os dias 14 e 15 de
abril. Gostaria de recolher dados sobre os trabalhos da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional entre os anos de 1985 e 2005, especificamente
sobre os assuntos de MERCOSUL e ALCA. Preferencialmente, gostaria de ter
acesso as atas de reuniões dessa Comissão que trataram de tais assuntos. Nesse
sentido, peço orientação sobre qual a melhor." (sic)
"Bom dia, Tendo em vista que a Lei de Acesso à Informação Pública,
12.527/2011, trata sobre o acesso de informações que geralmente são
encontradas em documentos, gostaria de saber se, no âmbito do Senado, existe
12
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um programa de gestão documental, conforme dispositivo da Lei de Arquivo nº
8.159/91. Caso exista, gostaria ainda de ter acesso à portaria ou ao ato
normativo que institui a Gestão Arquivística de Documentos. Quantos
arquivistas, profissionais responsáveis pela gestão, organização e acesso à
informação documental, existem no corpo de funcionários do Senado? Grata."
(sic)
"Caso uma empresa esteja fraudando na marcação do Ponto Eletrônico que e
utilizado aferir a presença de funcionários no posto de trabalho. Sendo um
funcionário batendo o ponto digital para outro funcionário. Quais são os
procedimentos passo a passo adotados pelo Senado Federal. O Senado Federal
pode solicitar que determinados funcionários que sejam citados na denuncia
façam a conferencia das digitas cadastradas no Ponto Eletrônico na presença do
denunciante e responsáveis pelo contrato. No caso da denuncia será informado
alguns nomes, funções e mês e dias no qual ocorreram os fatos, também outros
funcionários podem ser reconhecido apenas por rosto entretanto tendo vídeo e
fotos com horários de funcionários indo embora mesmo que na caso seja
efetuada a conferencia no Ponto Eletrônico mostrará que o ponto foi batido ao
final do expediente." (sic)
"Olá! Gostaria de saber como faço para obter cópias digitais de imagens da
eleição de Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985. Grata!" (sic)
"Caros (as) bom dia, Tomei conhecimento, hoje, do arquivamento do PL
0615/2007, que trata da instituição do Dia Nacional do Engenheiro Ambiental.
Repassaram‐me as seguintes informações: 26/12/2014 SSCLSF ‐ SUBSEC.
COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO Situação: ARQUIVADA AO FINAL DA
LEGISLATURA Ação: Matéria arquivada ao final da 54ª Legislatura, nos termos do
art. 332 do Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 2, de 2014. Encaminhado
para: SARQ ‐ Secretaria de Arquivo. A pergunta é: o que aconteceu na realidade?
A PL tem eficácia ou perdeu a validade? Qual é o procedimento seguinte?
Obrigado. Fico no aguardo." (sic)
O cidadão pede para receber, via e‐mail, as notas taquigráficas da audiência
pública interativa, realizada pela CDH, no dia 18/08/2014, sobre a garantia
efetiva de inclusão dos negros na sociedade.
"Bom dia solicito o inteiro teor da exposição de motivos que aprovou a emenda
constitucional 19/1998 e 45/2004." (sic)
"Gostaria de saber se o portal da transparência já possui os nomes dos chefes de
gabinete dos seguintes senadores: José Serra ‐ São paulo Antônio Anastasia:
Minas Gerais Omar Aziz: Amazonas." (sic)
"Olá, Sou servidor do Senado e bolsista do Mestrado da Câmara dos Deputados e
solicito dois conjuntos de dados em planilha Excel para consecução da
Dissertação no referido curso. PRIMEIRO CONJUNTO DE DADOS: Planilha de
Dados relativos aos parlamentares (titulares ou suplentes) que exerceram cargos
de liderança entre 1999 e 2014, contendo as informações que se segue: a) nome
parlamentar b) UF c) data(s) de início e término do exercício de cargo de
liderança d) natureza do cargo de liderança (ex: líder do governo, líder do
partido, líder de bloco etc) e) Partido ao qual estava filiado à época do exercício
da liderança SEGUNDO CONJUNTO DE DADOS Planilha com os seguintes dados
relativos aos parlamentares (titulares ou suplentes) que exerceram mandato
desde 1988: a) nome parlamentar b)UF c) data(s) de início e término do exercício
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do mandato parlamentar exercidos no Senado desde 1988. Atenciosamente,
XXX." (sic)
A cidadã solicita a cópia da exposição de motivos do Decreto Legislativo
242/1965.
"Gostaria de receber as discussões que tiveram no Senado e na Câmara dos
Deputados acerca da aprovação da Lei Geral da Copa." (sic)
"Gostaríamos de ajuda para obter a integra da Exposição de Motivos do
DECRETO‐LEI Nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966. (Dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá
outras providências.). Desde já agradecemos pela ajuda." (sic)
"Gostaria de saber como consigo uma lista de servidores do Senado a partir de
18 de dezembro de 2013 até a data de hoje, lotados em um gabinete de um
senador, entrei no site e só consegui os servidores atuais, tem no próprio site?
Onde? Agradeço antecipadamente. XXX"
"Boa tarde! Solicito, se possível o envio de PARTITURA DA LETRA E MÚSICA DO
HINO NACIONAL BRASILEIRO. Obrigada!" (sic)
"Boa Noite, Gostaria de obter, se possível, se há previsão de consurso público na
área de Analista e Técnico Legislativo, se houver, qual a data prevista. Agradeço
antecipadamente à atenção, XXX." (sic)
"Solicito, por gentileza, a lista de classificação dos candidatos PNE aprovados no
concurso público do Senado Federal realizado no ano de 2012 para o cargo de
TÉCNICO LEGISLATIVO ‐ APOIO TÉCNICO AO PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO."
(sic)
"Prezado (a), Desenvolvo uma pesquisa pertinente a Lei de Acesso à Informação
(12.527) e preciso das informações pertinentes ao projeto original, emendas,
substitutivos, relatórios, áudio das reuniões, atas, notas taquigráficas, etc.
Atenciosamente." (sic)
"Gostaria de saber quais são os servidores comissionados e cargo em comissão
lotados no gabinete do Senador Tasso Ribeiro Jereissati." (sic)
"Olá, Gostaria de ter acesso ao Ofício CMV n° 035/2014, da Câmara Municipal do
Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina ( Fls. 50 a 55 ) que foi
juntado ao Processo de Lei da Câmara (PLC) Nº 29 de 2014. Conforme consta no
link abaixo na data de 17/07/2014:
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=11676
1
Obrigado pela atenção dispensada. Att, XXX." (sic)
"Prezados solicito que informações acerca da função do senhor XXX, o qual está
trabalhando nesta Instituição no cargo de Assessor Técnico lotado na
presidência. Gostaria que me confirmasse tal informação, ou situação atual."
(sic)
"Estou realizando pesquisa para um documentário sobre a justiça eleitoral e
gostaria de obter imagens ‐ vídeos, fotografias e documentos ‐ da constituinte de
1988 e do cadastro geral de eleitores de 1989. obrigada." (sic)
"Solicitação de Relatório do Art. 57, § 5° da Lei 12.815/2013. Por meio deste
solicito vistas ao relatório que foi feito conforme Parágrafo 5° do Art. 57 da Lei
12.815/2013, relativo ao ano de 2014, e que deve ter sido enviado até o último
dia útil do mês de março de cada ano, portanto hoje. Desde já agradeço. À
14
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disposição." (sic)
Cidadão pede informações sobre a carreira de policial legislativo do Senado
Federal.
O cidadão fez pedido de informação nº 0008837/15/WW, no dia 31/03, porém o
link informado
http://www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/servidores_efetivos_pdf.pdf
não consta as informações solicitadas. Afirma que não consta no site o sistema
funcional ou o desligamento do senhor XXX.
"Quando a Senado Federal assina um contrato com uma empresa terceirizada
para prestação de serviços na qual terá vigência de 12 meses ela recebendo
mensalmente pelos seus serviços prestados, caso esta empresa tenha de 8
meses de contrato e caso seja feita uma denuncia que comprove ausência de
funcionários ou numero de funcionários menor que o especificado no contrato,
caso comprovado irregularidade em cada um desses 8 meses o Senado Federal
aplicará multa referente a irregularidades anteriores ou após um determinado
período o Senado Federal não poderá aplicar nenhuma multas e penalidade. E
caso exista esse período para aplicar multas e penalidades de meses anteriores
qual e esse período. Caso seja feita uma denuncia na qual funcionários de uma
empresa terceirizada tanto da parte supervisores quanto da parte operacional
estejam burlando o sistema de ponto eletrônico usado para comprovar a
presença de funcionários e seus postos de serviço mensalmente, sendo essa
denuncia feita diretamente a gestores do contrato, e procedimento padrão dos
gestores deste contrato informar sobre esta denuncia ao supervisor responsável
da empresa mesmo que ele possa estar envolvido na denuncia. Quando
efetuada uma denuncia como a citada acima o denunciante e informado de
forma transparente e clara as medidas tomadas e adotadas sobre está denuncia
ou todo o processo ocorre de forma interna sem a possibilidade de consulta do
que foi feito, mesmo após o Senado Federal ter adotado medidas visando coibir
futuras irregularidades desta denuncia, todas as informações resultantes da
denuncia serão mantidas em sigilo interno ou são informadas tanto ao
denunciantes quanto disponibilizadas ao publico de forma transparente." (sic)
"Com base no pedido de informação nº 0008457/15/WW, solicito, se possível, a
carga horária dos cargos ASSISTENTE PARLAMENTAR, AP‐02 e ASSISTENTE
PARLAMENTAR, AP‐03." (sic)
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