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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Setembro foram recebidos 128 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 128 pedidos de informação, 55 (43,0 %) foram atendidos em
até um dia, 21 (16,4 %) foram atendidos entre dois e cinco dias, 37 (28,9
%) foram atendidos entre seis e vinte dias e 15 (11,7 %) foram atendidos
em mais de vinte dias.

PRAZO DE RESPOSTA EM SETEMBRO ‐ 2015
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 871 pedidos de informação
recebidos até o mês de Setembro, 336 (38,6 %) foram atendidos em até
um dia, 186 (21,3 %) foram atendidos entre dois e cinco dias, 305 (35,0 %)
entre seis e vinte dias, e 43 (5 %) em mais de 20 dias. Na data de emissão
deste relatório (5/11/2015), havia 1 (0,1%) pedido em tramitação fora do
prazo legal.
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PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A SETEMBRO/ 2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS DE SETEMBRO/2015
ASSUNTO
Atividade Legislativa
Senador
Concurso Público
Arquivo
Atividade Administrativa
Servidor
CEAPS e Nota Fiscal
Contratos e Licitações
Voto e Presença
Outros
Remuneração
Gastos com Saúde e Telefonia
Portal do Senado e Transparência
Total Geral

Total geral
52
22
15
8
5
5
4
4
4
3
3
2
1
128

%
40,7%
17,2%
11,7%
6,3%
3,9%
3,9%
3,1%
3,1%
3,1%
2,3%
2,3%
1,6%
0,8%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de setembro.
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5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 42 (quarenta e dois) pedidos foram respondidos com
referência aos portais do Senado Federal, representando 32,8% do total
do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

STATUS

O cidadão solicita o envio das notas taquigráficas da Sessão Solene realizada terça‐feira,
ATENDIDO
25/8, a respeito da homenagem dos 61 anos da morte de Getúlio Vargas. Por fim
solicita que seja enviado por e‐mail.
O cidadão solicita a cópia do discurso do Senador Marcelo Crivella, realizado na sessão
ATENDIDO
plenária da segunda‐feira, 24/8.
"Olá, Como cidadão, eu gostaria de ter acesso a dados concernentes à assiduidade dos
parlamentares, de saber onde eles localizam‐se, no sítio do senado, ou outro, ou
mesmo se esta informação é disponibilizada de alguma forma. Questiono isso porque
eu tenho observado alguns blogs citando uma lista dos possíveis senadores mais
faltosos de 2015, não tendo, ela, nenhuma fonte. Nem página do senado, nem veículos ATENDIDO
de informações conhecidos ou confiáveis. Isso tem se tornado um argumento político, e
a informação nem é confiável.
Por conta disso, se houver disponível algum levantamento desta natureza, eu gostaria
de saber. Agradecido pela atenção, XXX" (sic)
"A ARTIGO 19 solicita a ata de audiência pública realizada pela Procuradoria da Mulher
ATENDIDO
em maio de 2015 sobre violência obstétrica." (sic)
"Gostaria se possível me fosse enviado o apanhado taquigráfico dos discursos do
Senador Filinto Muller ou outra publicação sobre esse parlamentar. Estou fazendo uma
dissertação de mestrado sobre sua atuação parlamentar.
Agradeço desde já a atenção dispensada." (sic)

ATENDIDO

"Venho por este meio solicitar as provas aplicadas por ocasião do Concurso Público para
o Senado Federal no ano de 2011 nas áreas de Comunicação Social.
ATENDIDO
Tal solicitação já foi feita junto à banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas, porém
meu pedido não foi atendido." (sic)
"Gostaria de uma cópia do projeto que regulamenta a profissão de historiador" (sic)

ATENDIDO

A cidadã solicita a cópia do pronunciamento do senador Marcelo Crivella, feito na
Sessão Plenária do dia 24/8/2015, segunda‐feira, referente à homenagem ao
conceituado jornalista, Mauro Santayana.

ATENDIDO

"Boa tarde, Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº12527/2011) gostaria de
saber os nomes dos senadores e deputados presentes à 19ª Sessão Conjunta, prevista
para as 11h do dia 02/09/2015 e que não ocorreu devido à falta de quórum." (sic)

ATENDIDO

O cidadão solicita cópia impressa da PEC 56/2014.
O cidadão solicita receber a cópia do PLC 75/2015, via e‐mail.

ATENDIDO
ATENDIDO

O cidadão cópia da emenda apresentada pelo Senador José Serra, que acaba com a
exigência de domicílio eleitoral, atrelada ao PLC 75/2015, no que diz respeito ao Código
Eleitoral, alterando as instituições político‐eleitorais.

ATENDIDO

"Gostaria de saber quais senadores possuem licenças já programadas e aprovadas no
dia 22 de setembro de 2015." (sic)

ATENDIDO
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SOLICITAÇÃO

STATUS

"Olá!
Me chamo XXX e pesquiso sobre Censura no Brasil contemporâneo.
Em meio a minha pesquisa me deparei com um problema e gostaria de uma ajuda para
tentar resolvê‐lo.
Com a constituição de 1988 fica extinta a censura no país. No entanto, é a partir deste
momento que surge a classificação etária. No entanto, ao pesquisar sobre, somente
encontro o manual da classificação etária de 2006.
Existe algum decreto, lei, que institucionalize a classificação etária antes dessa data?
Pois se há, eu não consegui encontrar e gostaria de uma ajuda.
Desde já, obrigada." (sic)

ATENDIDO

"Sou estudante do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, 10º
período. Gostaria de ter acesso às exposições de motivos da Emenda Constitucional nº
87 a fim de instrumentar meu trabalho de conclusão de curso cujo tema é "Tributação
do ICMS no comércio eletrônico direto." (sic)

ATENDIDO

"Esclarecimento de informação: No projeto da Lei Orçamentária Anual de 2016 há uma
previsão de provimento, admissão ou contratação de pessoal para preenchimento de
20 (vinte) cargos e funções vagas no Senado Federal. Esses cargos são de provimento
ATENDIDO
efetivo ou comissionado ? Caso sejam possuam caráter efetivo, a qual(ais) categoria(as)
estes cargos pertencem ?" (sic)
"Bom dia, Estou fazendo uma monografia que trata da função do Senado no controle
difuso, quando há a comunicação de uma lei declarada inconstitucional, para que o
Senado proceda a suspensão dos efeitos. No entanto, necessito da estimativa de
quantos casos foram comunicados ao Senado pelo STF, bem como quantos casos o
Senado editou resolução. Preciso saber, se possível, como encontro essas informações
e como devo proceder para obte‐las. Obrigada!!!" (sic)
"Gostaria de ter informações sobre o ofício 1053/15 referente ao veto presidencial do
PL 4786/12 que autoriza a reabrir prazo de retorno de ex servodores da União?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

"Não consigo enviar um documento para pedido de tempo de serviço, no formulário
pede para cadastrar o requerimento mais não da um link nem endereço e ai to perdido
pra enviar o documento." (sic)

ATENDIDO

"Boa tarde, estou fazendo uma monografia e preciso do Parecer n° 154, de 1971 do
Senador Accioly Filho. Não encontrei no acervo da biblioteca, em pesquisa na internet.
Irei precisar também de dados encaminhados de ofícios "S", do Supremo ao Senado
para que se suspensa execução de lei declarada inconstitucional. Fui informada de que
teria que ir à biblioteca do Senado para obter estas informações. Assim, solicito
instruçõees de como devo proceder para obter estes documentos. Obrigada" (sic)

ATENDIDO

"Olá Boa tarde, atualmente moro na Bahia e necessito para minha tese a integra deste
documento, realizado por José Ildefonso de Souza Ramos.
A Província do Rio São Francisco: discurso pronunciado na sessão do Senado, de 4 de
agosto de 1873. Rio de Janeiro:[s.n.], 1873.
E o projeto de lei quanto a criação da Província do Rio São Francisco em 19 de Julho de
1850.
Ficarei no aguardo e grato desde já pela atenção." (sic)

ATENDIDO
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SOLICITAÇÃO

STATUS

O cidadão solicita a lista dos senadores que estavam presentes para a sessão conjunta
do Congresso Nacional para análise dos vetos presidenciais do nº 5 aos 30, que estava
agendada para o dia 2/9/2015 na quarta‐feira ás 11 horas, e que foi cancelada por falta
de quorum.
"Olá Gostaria de saber algumas coisas para o trabalho da escola: Quantas leis são
aprovadas por ano? Quantas horas são trabalhadas por mês? Desde já agradeço, XXX."
(sic)
"Ao Senado Federal da República Federativa do Brasil, Solicito informações sobre a lei
ou acrônimo que regulamenta a contratação sem licitação de consultorias pelos
Excelentíssimos Senadores.
Gostaria de receber uma cópia por e‐mail." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Existe algum processo em andamento a respeito de um novo concurso público para o
Senado, se tem alguma previsão da realização do concurso para o cargo de Analista
Legislativo Processo Legislativo ou técnicos em geral?
Obrigada." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber sobre o que foi o projeto, quanto tempo tramitou, o resultado da
votação e o voto individual dos Senadores da Bahia em relação à Lei 12.527/2011." (sic)

ATENDIDO

"Bom dia! Como consigo ver no site o texto das emendas apresentadas à Medida
Provisória 1.595‐14/14, convertida na lei 9.527/97 ?
Tentei no link http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/‐/materia/14361
mas não achei. Só consigo ver o número de emendas apresentadas e quais foram
aprovadas, mas não o texto das mesmas. Desde já agradeço eventual ajuda." (sic)

ATENDIDO

"Trabalhei no Senado Federal entre 30/11/2000 a 28/02/2003, em cargo comissionado,
lotado no Gabinete do ex Senador Geraldo Cândido da Silva. Como eu faço para
requerer uma declaração para comprovação desse tempo de contribuição junto ao
INSS, para efeito de aposentadoria?" (sic)

ATENDIDO

"Onde acho a frequência do senadores?" (sic)

ATENDIDO

"Boa tarde.
Sou mestrando da Faculdade de Direito da UFMG e estava precisando da exposição de
motivos da Lei Federal 6.766/79, mas não a encontrei. Como faço para localizá‐la?
Atenciosamente,
XXX"(sic)

ATENDIDO

"Excelentíssimo Senador da República,
Venho solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados a minha residência. Desejo
com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência.
Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada, assim como
códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional.
Desde já, agradeço a atenção." (sic)

ATENDIDO
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SOLICITAÇÃO

STATUS

"Prezados senhores,
Gostaria de obter todos os documentos do Conselho Técnico da Consultoria Legislativa
(ConLeg) relativos à lotação ideal de suas frações para fins de nomeação dos aprovados
no concurso público de 2012. Em especial, destaco os seguintes documentos:
‐ Ata da 14ª Reunião do Conselho Técnico da ConLeg, de 20 de setembro de 2012.
‐ Ata da 8ª Reunião do Conselho Técnico da ConLeg, de 20 de dezembro de 2013.
Nestes termos,
Peço deferimento." (sic)

ATENDIDO

"Solicito o custo total das seguintes CPIs ou CPMIs:
‐ Correios
‐ Bingos
‐ Ambulâncias. "(sic)
"Boa tarde. Considerando que o último concurso para carreiras ligadas ao Processo
Legislativo ocorreu em 2012 solicito informações do andamento de procedimento atual
para a realização de novo concurso a ser realizado a fim de preencher as vagas
atualmente disponíveis. E solicito também informação a respeito do canal de
comunicação para acompanhar o assunto." (sic)
O cidadão solicita a exposição de motivos da PEC 21/1997, que revoga o inciso V do
artigo 163 e o artigo 192 da Constituição Federal, bem como o artigo 52 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (Volume ‐ II), a qual deu origem a EMC
40/2003.

ATENDIDO

"Solicito ao Senado Federal, como o órgão responsável pela admissão de seu próprio
pessoal, a disponibilização dos cadernos de provas e gabaritos definitivos de todas as
etapas escritas do concurso para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia
Legislativa ocorridas no ano de 2012, seja em suporte físico ou em formato digital."(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Boa tarde,
Com a finalidade instruir ação judicial a ser movida em face da União Federal, gostaria
que fosse informado o valor do vencimento básico e da remuneração dos cargos de
ATENDIDO
técnico legislativo ‐ processo legislativo e analista legislativo ‐ processo legislativo no
mês de maio de 2003.
Obrigado." (sic)
"Prezados/Prezadas
Solicito orientação de como acompanhar as votações no Senado Federal. Como poderia
saber, por exemplo, quais senadores votaram a favor e contra a atual modificação na
ATENDIDO
Lei eleitoral (Código Eleitoral) que proibe doações de empresas para o financiamento de
campanhas eleitorais. Antecipadamente agradeço. Cordialmente, XXX."(sic)
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SOLICITAÇÃO

STATUS

"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal solicitar as seguinte informações sobre o contrato 0042/2014
durante a vigência de 01/07/2014 até 30/06/2015 e de 01/07/2014 até 30/06/2016.
1 ‐ Todos as cláusulas, parágrafos e incisos deverão ser obedecidos tanto pela Empresa
quanto pelo Senado Federal ou algum deles poderão receber alguma exceção para o
não cumprimento parcial ou total.
2 ‐ Caso sim, alguma cláusula, parágrafo e inciso não precisam ser compridos por
nenhumas das partes quando necessários, citar cada um delas.
3 ‐ Na cláusula terceira no inciso I ‐ acompanhado rigorosamente o comprimento, pela
CONTRATADA, de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciária e tributárias
relacionado ao respectivo contrato, ficaram as seguintes duvidas.
a ‐ Tanto a CLT quanto Convenção Coletiva STICMB são consideradas obrigações
trabalhistas deverão ser obedecidas pela empresa como está no contrato ou poderá
haver exceções, citar cada uma delas.
ATENDIDO
b ‐ Quando a empresa não esta cumprindo alguma ou várias determinações contidas na
CLT e na Convenção Coletiva STICMB, e o Senado Federal torne‐se ciente de tais fatos,
poderá obrigar a empresa a cumprir ou o Senado Federal não tem obrigação de forçar a
empresa a cumprir obrigações trabalhistas e sim de apenas acompanhar.
c ‐ Quando ocorre o informado no Item acima (3.b), quais são as medidas sempre
adotadas pelo Senado Federal.
4 ‐ Quando ocorre um caso de descriminação estética e racial por funcionários deste
contrato, quais são as medidas adotadas pelo Senado Federal nestes casos.
Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 2º, cada item seja
respondido separado de forma clara e fácil compreensão para divulgação publica.
Também solicito que a resposta atenda os artigos presentes no ato ATC‐9‐2012 do
Senado Federal sejam atendidos, sendo eles Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art.
24, Art. 25." (sic)
"Para fins de pesquisa de doutorado, gostaria de solicitar a relação da composição dos
membros iniciais das Comissões Permanentes e Temporárias (exceto CPIs) do Senado
Federal na 52a., 53a, 54a e 55a Legislaturas.
Atenciosamente." (sic)

ATENDIDO

"Prezados senhores,
Venho através deste, mui respeitosamente, solicitar que informem o que segue:
a) Qual o processo de licitação com o menor valor estimado homologado no ano de
2015 e qual foi o valor da contratação?
b) Quantos servidores foram colocados a disposição do processo licitatório desde à fase
de planejamento até a homologação do certame e qual a estimativa do tempo gasto em ATENDIDO
horas de trabalho totalizou?
c) Qual o salário médio dos servidores do órgão?
Tais informações serão utilizadas para fins de pesquisa científica e não terão revelados
os órgãos de origem dos dados.
Atenciosamente." (sic)
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SOLICITAÇÃO

STATUS

"Para fins de pesquisa de doutorado, gostaria de solicitar a relação das audiências
públicas realizadas pelas Comissões Temporárias e Permanentes do Senado Federal nas
52a, 53a, 54a e 55a Legislaturas, constando as seguintes informações: assunto, autores
do requerimento, data de realização, nome e vinculação dos convidados.
Desde já agradeço a colaboração,
XXX." (sic)
"Prezados, estou pesquisando por leis do império e da república anteriores a 1948 que
versem sobre vantagens e pensões de feridos e mortos nas guerras, inclusive a
exposição de motivos dessa leis. Poderiam me ajudar? Att." (sic)
"Com a finalidade de efetuar pesquisa para embasar realização de trabalho
monográfico na área de direito eleitoral, solicito, com base na lei de acesso à
informação, as exposições de motivos de quatro leis federais: Lei nº 4.740, de 15 de
julho de 1965; Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971; Lei nº 8.713, de 30 de setembro de
1993; e, Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997." (sic)
"Bom dia!
Respeitosamente gostaria de solicitar acesso a todos os projetos que destinaram verbas
ao município de Bonfinópolis no Estado de Goias nos últimos dez anos.
Caso não seja possível por este recurso, gostaria de ser orientado em como obter tais
dados, informações e documentos.
Muito obrigado! Sucesso e bom trabalho." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Tenho interesse em ter acesso às provas aplicadas no concurso para provimento de
cargos dessa casa. No entanto, procurei no site do Senado Federal e no site da FGV,
organizadora do certame em 2012 e nada encontrei.
Por isso, gostaria de saber como receber uma cópia dessas avaliações, em especial, as
da categoria funcional de Técnico Legislativo (Processo Industrial Gráfico, Processo
Legislativo e Polícia Legislativa) e Analista Legislativo (Processo Legislativo).
Obrigado pela atenção." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber quais os gastos internos do Senado estão sendo feitos.
Apenas tenho notícia de troca de frota de carro, tapete, compra de utensílios de prata.
O que acho desnecessário em épocas de contenção.
Aguardo resposta por e‐mail." (sic)

ATENDIDO
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SOLICITAÇÃO

STATUS

"Considerando que:
1) A edição da EC 45/2.004 acresceu ao art. 5o da CF/1.988 o § 3o, dispo&#7869; que os
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais;
2) Com data 12 de Dezembro de 1991, aprovou‐se o decreto legislativo nº 226, que
aprova os textos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto
ATENDIDO
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto
com o Protocolo Facultativo relativo a esse último pacto, na XXI Sessão (1966) da
Assembléia‐Geral das Nações Unidas.
Solicito saber se a votação relativa à aprovação desses Pactos Internacionais realizada
no Senado Federal cumpriu o Quórum estabelecido indicado em 1), e se em virtude de
isso podem‐se considerar esses Pactos como emendas constitucionais vigentes." (sic)
"OLÁ, COMO POSSO SABER QUAIS FORAM OS VOTOS A FAVOR E QUAIS FORAM
CONTRA A DECISÃO PARA NÃO FINANCIAMENTO DE EMPRESAS EM ELEIÇÕES?
OBRIGADO." (sic)
"Na verdade eu gostaria de complementar os dados do meu avô, jornalista, rábula e
também político do Estado de Goiás que exerceu o cargo de Senador, suplente no Rio
de Janeiro em 1950, trata‐se de José Lourenço Dias, Pirenopolino, advogado, rábula,
Fundador da Universidade Federal de Goiás, foi o meu avô por parte materna, sendo
que os dados dele estão bem incompletos no cadastro de políticos do Estado de Goiás.
Verifico a possibilidade de enviar uma foto e maiores informações sobre o Jurista,
Jornalista e Político goiano." (sic)
O cidadão solicita a exposição de motivos da EMC 20/1998, originada por meio da PEC
33/1996, que modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição
e dá outras providências.
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO

STATUS

"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal sendo as seguintes:
Baseado no Atendimentos nº 1310261, 1310262 e Atendimento nº 1304268, para
determinar se as medidas foram ostensivas ou efetivas, e que não existe a
possibilidades adulteração ou forma de bular o aferimento da jornada de trabalho neste
contrato solicito as seguintes detalhamentos:
Item 1 ‐ Qual a marca e modelo e atualmente usado no sistema de Ponto Eletrônico.
Item 2 ‐ E informado que acesso administrativo do coletor de ponto apenas para o
gerente de RH da Contratada sendo apenas por meio biométrico, até o presente
momento as informações prestadas no Atendimento nº 1304268 continuam inalteradas
ou houveram mudanças em quem tem acesso administrativo.
Item 3 ‐ Qual nome completo do funcionário que tem acesso administrativo do coletor
de ponto permitindo o cadastro, edição e backup das digitais no ponto eletrônico
alterações de horário entre outras funções sensíveis.
ATENDIDO
Item 4 ‐ No ponto eletrônico anterior a exportação dos dados para emissão do
documentos Cartão de Ponto era feita através de cabo de rede, atualmente como e
feito o processo de exportação desses dados e feitas por cabo de rede ou através da
entrada USB do aparelho.
Item 5 ‐ A exportação dos dados para emitir o documentos Cartão de Ponto que serão
assinados pelos funcionários e feita apenas pela gerente de RH da Contratada ou outro
funcionário recebeu o acesso administrativo para efetuar esta exportação e qual o
nome completo desse funcionário.
Item 6 ‐ Como e feita atualmente a exportação dos dados para emitir o documentos
Cartão de Ponto todo mês, a gerente de RH da Contratada vai até o local para exportar
os dados, a exportações dos dados recebe o acompanhamento do Sr. Paulo S. K.
Zandonade (fiscal).
Solicito que como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 2º, cada item seja
respondido separado de forma clara e fácil compreensão para divulgação publica." (sic)
"Caros,
Gostaria de saber qual foi o gasto até agora na CPI da Petrobras e qual foi o gasto total
para sessões em que o questionado pelos parlamentares permaneceu calado. Quantas
oitivas, até agora, foram realizadas e em quantas o suspeito ficou sem falar?
Os custos foram mais com a passagem, que transferiu os suspeitos até Brasília (ou os
parlamentares até Curitiba) ou demais gastos? Quais?" (sic)

ATENDIDO

"Bom dia, prezados servidores do Senado. Gostaria de contar com seu auxílio para ter
acesso às provas aplicadas no concurso do Senado em 2011‐2012 para o cargo de
Consultor Legislativo dessa Casa, se possível para todas as especialidades ofertadas.
Adianto que as referidas provas não constam do portal da então banca do certame, a
ATENDIDO
FGV. Peço, por gentileza, que os arquivos em questão sejam encaminhados a meu e‐
mail. Agradeço a atenção de todos e conto com vosso apoio para atender esta relevante
solicitação." (sic)
"Requer a informação de todas as despesas pagas aos seguintes credores (matriz e
filiais), acompanhadas de cópia das respectivas faturas/notas fiscais:
ATENDIDO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316) EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A (CNPJ 33.530.486) COMPANHIA ENERGETICA
DE BRASILIA (CNPJ 00.070.698) CEB DISTRIBUICAO S/A." (sic)
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"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal sendo as seguintes:
Informação complementar das seguintes solicitações 0018600/15/WW e
0018734/15/WW.
Devido uma falha do sistema do Senado Federal no dia 21/08/2015 ás 15:43 a
solicitação apresentou como registrada de nº0017467/15/WW, no dia 15/09/2015 ás
17:55 ao entrar em contato com 0800‐612211 para verificar o andamento, foi
informado que numero da solicitação não constava no sistema sendo assim apesar de
no site apresentar como enviado ela não foi registrada no sistema.
Sendo assim para evitar que ela receba a mesma resposta das solicitações
0015822/15/WW e 0015823/15/WW deixo as seguintes informações.
A utilização do mesmo conteúdo do Atendimento nº 1324608 para responder as
solicitações 0018600/15/WW e 0018734/15/WW , não será aceita já que apesar de
serem efetuadas estas duas solicitações dentro do período de 30 dias.
Item 1 ‐ A solicitação 0017467/15/WW foi dada como registrada pelo site (todas
solicitações que efetuei no site foram gravas, caso necessário posso disponibilizar link
comprovando a falha) sendo ela foi enviada novamente e registrada pelo numero
0018734/15/WW, desta vez entrei em contato no 0800‐612211 para confirmar que ela
está no sistema.
Item 2 ‐ As informações solicitadas em ambas são informações que Gestores e Fiscais
do contrato devem sempre estar ciente, sendo assim não haverá a necessidade de uma
pesquisa para localizar e consolidar as informações pleiteadas exigiria a mobilização
excepcional de recursos e servidores pois são informações que são aplicadas
diariamente ao exercer suas função de gestão e fiscalização de contrato.
Caso ainda sim o Senado Federal se recuse a prestar as informações solicitadas usando
o mesmo conteúdo do Atendimento nº 1324608, solicito como consta no ATC‐9‐2012
Art. 16, § 2º, detalhes sobre quais tipo de dados gerariam mobilização excepcional de
recursos e servidores." (sic)

ATENDIDO

"Boa noite, estou fazendo uma pesquisa acadêmica e gostaria de saber para este fim,
quantos assessores um Senador da República pode admitir ao exercício de seu
mandato, e quanto cada assessor recebe de salário mensalmente.
Obrigado" (sic)

ATENDIDO

"Gostaria da saber se na atual legislatura existe algum senador que assumiu, por
vacância do titular por qualquer motivo. Caso positivo, quantos e quais são eles,
representam quais estados e qual o critério para escolha desses suplentes, e , ainda a
quais partidos pertencem? Agradeço penhoradamente. " (sic)

ATENDIDO

Complementando o pedido nº 0018742/15/WW:
Requer a cópia das faturas/notas fiscais de todas as despesas pagas aos seguintes
credores (matriz e filiais), referente ao ano corrente de 2015:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316) EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A (CNPJ 33.530.486) COMPANHIA ENERGETICA
DE BRASILIA (CNPJ 00.070.698) CEB DISTRIBUICAO S/A." (sic)

ATENDIDO

"Boa noite senado gostaria de receber as leis do senado aprovados de 2013 a 2015."
(sic)

ATENDIDO
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"Bom dia, gostaria de esclarecer uma dúvida ref. a Comissão Mista da MP 684/15. Tive
acesso a 2 listas no site do Senado porém com divergência nos nomes de alguns
deputados e senadores que compõem a Comissão. Necessito saber qual está correta.
SENADORES TITULARES SUPLENTES
Bloco da Maioria (PMDB/PSD)
Eunício Oliveira
Omar Aziz
Sérgio Petecão
Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PP)
Humberto Costa
Telmário Mota
Acir Gurgacz
Walter Pinheiro
Benedito de Lira
Lindbergh Farias
Paulo Rocha
Fátima Bezerra
Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB/DEM) Cássio Cunha Lima Aloysio Nunes Ferreira
Paulo Bauer Ronaldo Caiado José Agripino Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PSOL/PCdoB) Lídice da Mata José Medeiros Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PRB) Fernando Collor Blairo Maggi
DEPUTADOS TITULARES SUPLENTES
Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN
Leonardo Picciani
Josué Bengtson
Jovair Arantes
Baleia Rossi
Antônio Brito
Daniel Vilela
Arnaldo Faria de Sá
Darcísio Perondi
PT
Sibá Machado
Alessandro Molon
Ságuas Moraes
Afonso Florence
PSDB
Carlos Sampaio
Nilson Leitão
Bloco PRB / PTN / PMN / PRP / PSDC / PRTB / PTC / PSL / PTdoB Celso Russomanno
César Halum PSD Rogério Rosso Paulo Magalhães PR Maurício Quintella Lessa
Wellington Roberto PSB Fernando Coelho Filho Paulo Foletto DEM Mendonça Filho
Efraim Filho PSOL Chico Alencar
ou a que está nesse link
http://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=1948
Grato," (sic)
14
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O cidadão solicita a lista de integrantes da I Conferência Nacional sobre Transparência e
Controle Social, que aconteceu nos dias 18 e 20 de maio de 2012. Comenta que é
mestrado em Administração, com ênfase em Administração Pública e está
desenvolvendo um estudo com a proposta de compreender o (CONSOCIAL). Segundo
ATENDIDO
ele, já buscou informações a respeito do assunto, inclusive citou o titular representante
da Conferência no Senado, da época, XXX, contudo não obteve respostas satisfatórias.
Aguarda retorno.
"Prezado Senhor, sou Professor da Universidade Federal de Goiás e estou realizando
pesquisa sobre locação de serviços, oportunidade em que tomamos conhecimento
sobre a existência de dois projetos de lei de autoria do Senador MORAIS E BARROS,
apresentados em 1895 e 1899. Os dois foram rejeitados. O primeiro, inclusive, por veto
do Vice‐Presidente, no exercício da Presidência, Manuel Vitorino Pereira. Se possível,
gostaria de obter uma cópia de tais documentos ou informações pertinentes. Desde já
fico muito agradecido. O apoio será de inestimável importância para a pesquisa
científica. Atenciosamente, Prof. XXX." (sic)
"BOM DIA ,
MEU NOME E XXX, FAÇO ESTE CONTATO COM OBJETIVO DE BUSCAR
INFORMAÇÕES SOBRE A PEC 33/2014 DA QUAL FOI APROVADA NO DIA 16/09.
SERIA POSSÍVEL OBTER A INTEGRA DA PEC 33/2014 PARA QUE EU POSSA LER O QUE
ELA POSSUI NO SEU TEXTO TOTAL .
AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE .
XXX" (sic)
O cidadão solicita a cópia do PLS 74/2010. Solicita o envio por email.
"Prezados,
Trabalho na Embaixada do Brasil em Buenos Aires sou encarregado de produzir lista
telefônica interna com os principais contatos necessários ao trabalho desempenhado
aqui.
Neste livro consta os principais contatos na área de assessoria internacional dos órgãos
no Brasil. Como não os pude encontrar em seu site essas informações, peço‐lhes a
gentileza de me informar os referidas informações para este e‐mail.
As informações seriam: nome do chefe da assessoria internacional, telefone de contato
e e‐mail.
Agradeço desde já sua atenção,
XXX" (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber como é escolhido quais senadores irão representar o
Brasil nas viagens oficiais? XXX." (sic)
"Quero saber, sem nomes, as informações do contracheque dos servidores da Casa.
Volto a repetir: não preciso de nomes, mas preciso dos seguintes dados por servidor,
especificando o cargo:
‐ Valor do salário paradigma, valor de gratificações, valor de auxílios, valor de verbas
eventuais, valor de outros ganhos que eu eventualmente não listei aqui. Tudo separado
numa lista (de preferência em Excel) dos três últimos meses (separado por mês, claro)."
(sic)
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Boa tarde, gostaria de saber se há previsão para a abertura de novo concurso para o
Senado Federal?" (sic)

ATENDIDO

"Boa tarde.
Através de sites, fui informado que haverá concurso para o Senado.
Gostaria de uma posição de vocês a respeito dessa informação.
Caso seja verdadeira, peço que, se possível, informem quais cargos irão abrir." (sic)

ATENDIDO

"Bom dia! Gostaria de saber se os concursos para o Poder Legislativo Federal também
serão afetados pelas medidas anunciadas ontem pelo governo.
Desde já, agradeço
XXX" (sic)

ATENDIDO

"Boa noite. Gostaria de saber se existe previsão para o próximo concurso público para o
Senado Federal para os cargos de técnico legislativo, analista e consultor legislativo.
ATENDIDO
Existe a possibilidade de a prova ser realizada em meados de 2016?" (sic)
"Boa noite! Sou acadêmica e pesquisadora. Serei objetiva. Existe o decreto 6.964 de 29
de setembro de 2009 que trata sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL, no entanto não consigo localizar o decreto do Peru que aderiu a esse
ATENDIDO
acordo do MERCOSUL. Como faço pra saber se está em pauta ou se existe esse acordo
em forma de decreto?" (sic)
"Senhoras e senhores, o Senado Federal divulga com ênfase, através de seus órgãos de
comunicação, a sua postura de transparência e serviço à cidadania. Este fato permite
que nos sintamos autorizados a solicitar a divulgação, com clareza e antecedência, para
que haja compartilhamento com os cidadãos brasileiros, de todos os projetos e textos
legais esquecidos até o momento nas gavetas do Senado Federal e que serão
resgatados pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional‐ CDEN acima
mencionada, bem como os critérios de sua seleção no sentido de constituírem
ATENDIDO
ferramentas para o avanço da legislação que já integra a Constituição Cidadã de 1988,
mas que ainda necessita de especificações e regulamentações complementares para
tornar‐se efetiva do ponto de vista Constitucional e legal. Esta divulgação será
necessária e útil para que haja uma ampla e democrática discussão dos novos projetos a
serem selecionados, votados e ou oportunamente integrados ao atual texto
Constitucional ou Constituição cidadã." (sic)
"Gostaria de receber cópia de todos os recebidos de gastos de senadores com a
empresa União Frota Car Aluguel de Veículos, CNPJ 07642352000190." (sic)
"Prezados senhores,
Recentemente, solicitei a relação de consultores legislativos e suas lotações por área,
mas o documento que me foi respondido está desatualizado, de 2012, sem os
consultores aprovados no concurso de 2012.
Isso posto, gostaria de reiterar o pedido de informação, a fim de obter relação
atualizada de consultores legislativos da área de assessoramento legislativo, com
lotação por núcleo e área, incluindo os que cedidos, com seus órgãos de destino, e os
comissionados não‐efetivos do cargo de consultor.
Atenciosamente." (sic)
"Solicito para fins acadêmicos o número de servidores efetivos e ativos do Senado
Federal divididos por Cargo ou seja o número total de técnicos, analistas e consultores.
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Solicito, ainda, a metodologia, questionário e resultados da pesquisa de clima
organizacional realizada no órgão em 2015, além das eventuais medidas adotadas em
relação aos resultados identificados." (sic)
"Gostaria de ter acesso aos 66 relatórios parciais do Orçamento de 1989, conforme
listados aqui:
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/mesas/1989.pdf
Obrigado!" (sic)
"Boa tarde.
Gostaria de ter acesso a link contendo diários do Senado Federal no período de 1889 a
1930. Moro em Itaperuna, noroeste do Estado do Rio de Janeiro.
Tese de doutorado pela UENF." (sic)
"Bom dia!
Solicito informação acerca do Regimento Interno do Senado na Primeira República
1889‐1930.
Pesquisa doutorado
XXX ( Itaperuna, RJ / doutoranda pela UENF)" (sic)
"Gostaria de ter o relatório consolidado dos gastos do Senado contendo verba de
gabinete, salario dos senadores, folha de pagamento e custos operacionais referente
aos anos 2014 e 2015."(sic)
"Boa tarde,
Gostaria de saber se esse ano de 2015 haverá concurso público e se sim, quais os cargos
previstos.
Desde já muito obrigado!!!" (sic)
"Senhor Diretor
Solicito de vossa senhoria:
1 ‐ O valor do salário mensal de Senador de 1988 a 2015 e o respectivo amparo legal;
2 ‐ O valor do salário médio mensal dos servidores do Senado Federal de 1988 a 2015;
3 ‐ O valor do menor salário mensal dos servidores do Senado Federal no período de
1988 a 2015
Os dados são imprescindíveis para fins de estudo acadêmico sobre a isonomia salarial
dos servidores públicos."(sic)
O cidadão sugere que em sessões não deliberativas, esteja disponível no site da Casa, a
lista dos senadores presentes. Segundo ele, o pedido ajudaria os eleitores a
acompanharem a atuação política dos seus senadores, visto que tal fato só é possível
em sessões deliberativas e comissões.
O cidadão solicita receber a placa dos carros oficiais de todos os senadores em seu e‐
mail
"Olá, gostaria de saber o salário atual dos senadores, quais as verbas recebem, como
auxílio‐moradia, verba de gabinete, se tem opção de morar em apartamentos
funcionais, quantos cargos podem gerar e a verba para secretariado, caso exista.
Obrigada"(sic)
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"Bom dia! Sou estudante de Direito da Faculdade Estácio, estou fazendo monografia
com o tema Suplentes de Senadores.
Para tanto, necessito dos bons préstimos de V.Sas. no sentido de disponibilizarem para
mim, os nomes dos atuais suplentes de senador que estão em exercício ref. as 2 últimas
legislaturas, ou seja, de 2010 e 2014, bem como o perfil dos suplentes (biografia, se são ATENDIDO
parentes do titulares, se são empresários etc...).
Desde já meus mais sinceros agradecimentos.
Atenciosamente
XXX" (sic)
"Nos atendimento nº 1324607 e nº 1324608 tiveram a mesma resposta completamente
idêntica contendo exatos 6049 caracteres contados a inicialmente a partir de "Prezado
Senhor XXX,"
finalizando em "Atenciosamente,".
Por acreditar que esta mensagem esta sendo usada de forma errada visando duas
possibilidades 1ª ‐ Em todas elas assim como as usadas em outros atendimentos foram
enviadas no 30 dia, portanto na data limite para efetuar a resposta, sendo assim seria
usada sempre que não houve‐se mais tempo para equipe efetuar a leitura e conclusão
do atendimento.
2º ‐ Em todos minha solicitações são separada por itens enumeradas para que assim
possa obter de forma detalhada a resposta da minha solicitação, entretanto nesse
atendimentos por utilizar um texto genérico que não traz uma resposta clara a minha
solicitação fazendo com que eu não sabia se aquela informação eu posso ou não ter
acesso, se eu posso ou não recorrer colocando minha solicitação em um limbo no qual
fico completamente privado o direito fundamental de acesso a informação.
Portanto questiono este texto esta sendo sendo aplicado apenas em minhas
solicitações ou se trata de um texto padronizado utilizado em solicitação de outras
pessoas.
Inicialmente as solicitações tratam de assuntos completamente diferentes.
ATENDIDO
Na solicitação 0015823/15/WW são questionado ponto de como e tratado os dados
pessoais dos solicitantes e que tem acesso e eles.
Na solicitação 0015822/15/WW e questionado porque solicitações completamente
diferente receberam exatamente a mesma resposta.
Solicitações completamente diferentes com uma mesma resposta, sendo assim a qual
setor do Senado Federal devo me direcionar para que possa obter uma explicação
detalhada do conteúdo.
Solicito motivo TOTALMENTE DETALHADO qual parte ou item da solicitação gerou isso
ou motivo ocasiono isso que ocasiono a seguinte afirmação contida no na resposta
"Considerando que um dos requisitos para o exercício do direito de informações
(razoabilidade do pedido e ausência de abuso de direito) não vem sendo atendido pelo
requerente" já que não e informado qual parte ou item da solicitação gerou isso ou
motivo ocasiono isso, sendo assim no ATC‐9‐2012 do Senado Federal sendo eles Art. 2º,
Art. 14, Art. 15, não foram respeitados nestes atendimentos.
Na parte em o Senado Federal afirma "compilação dos dados" excederem a
"razoabilidade do pedido" que dados são esses ? sendo que ambos pedidos pedem
esclarecimento sobre a respostas no atendimento.
Por acreditar que tanto neste atendimento quanto em outros a utilização da mesma
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resposta se trata de uma manobra visando evitar acesso a informações, e como consta
no Art. 5º do ATC‐9‐2012 do Senado Federal a autoridade estaria indevidamente se
recusando a responder pedido de informação", para tanto solicito á qual canal ou setor
do Senado Federal ou órgão publico externo
(Exemplo: CGU ou STJ) devo recorrer para que seja mostrado de forma transparente o
motivo de não estar obtendo acesso a informação como manda a Lei e quando negado
o acesso o motivo e conteúdo da negativa não estão sendo informados de forma
detalhada." (sic)

"Bom dia! Gostaria de ter acesso aos DCNs do período de 01/02/1947 a 31/12/1947.
Sou estudante de História e estou fazendo um trabalho acerca dos relatos da cassação
do registro do PCB pelo TSE. Att, XXX" (sic)
"Prezados,
acompanhando as prestação de contas do Senador XXX, verifiquei que em abril/15
havia em sua prestação de contas uma nota fiscal do estabelecimento VILLA COUNTRY
MAVLEMON LTDA (CNPJ 04.706.822/0001‐43), no valor de R$116,00, data
11/04/2015). Em contato com o Assessor, XXX, questionei o fato de estar na prestação
de contas uma nota de uma casa noturna de São Paulo e não recebi nenhum retorno
conclusivo sobre motivo desta nota ser inserida na CEAPS. Hoje verificando novamente
a prestação de contas do Senador, no mês de abril/15, a nota não consta mais no site.
Eu gostaria de saber o motivo da retirada desta informação do site e saber se este valor
foi devolvido para União e, caso tenha sido devolvido, quando foi feito.
Atenciosamente,
XXX" (sic)
"como faço para conseguir a exposição de motivos da lei 9648/1998" (sic)
"Olá! Eu gostaria de saber onde posso ver os concursos do senado?" (sic)
"Olá! Estava assistindo a TV Senado neste domingo e foi veiculado um programete
sobre Gustavo Capanema. O programa começa com um discurso do senador, em 1974,
numa sessão em homenagem a Getúlio Vargas. Sou professor de literatura e estou
trabalhando com meus alunos o livro Agosto de Rubem Fonseca, onde uma das tramas
do romance é o suicídio de Vargas. Gostaria de verificar a possibilidade do Senado
Federal enviar para mim cópia do discurso do senador Capanema. Eu pesquisei no
portal e não consegui o texto na íntegra, apenas a informação ´Pronunciamento de
Gustavo Capanema em 04/09/1974´. Se for possível também mandar o áudio será
muito bom, Desde já agradeço! Ótima semana!" (sic)
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"Complementação de questionário Ref. ao Atendimento nº 1331289.
Prezados,
Primeiramente parabenizo e agradeço vossas senhorias pela resposta em um tempo
ínfimo, é de serviços ágeis dessa maneira que a população necessita.
Porém, para complementação dos estudos, acerca de vosso Pregão Eletrônico nº
059/2015, solicito que informem qual foi o gasto com publicidade legal (Diário oficial e
jornal/revista de grande circulação) para a realização do Pregão. Se possível, favor
informar os valores separadamente.
Agradeço novamente pelas informações.
Atenciosamente,."(sic)
"Solicito novamente acesso ao Regimento Interno do Senado na Primeira República
(1889‐1930).
XXX (doutoranda pelo Programa de Sociologia Política ‐ UENF ‐ RJ) ." (sic)
"Olá! Gostaria de saber qual o procedimento para acessar a lista de senadores que
aprovaram determinada regra (lei, medidas provisória, PEC, etc). Por exemplo, estou
tentando consultar quais foram aqueles que votaram pela MP 627/2013 e não consigo
achar essa lista.
Desde já agradeço." (sic)
Necessito da seguinte informação: Como foram eleitos os senadores para a Legislatura
de 1908 a 1915, ou seja, quais as regras para aquela eleição?" (sic)
"Olá! Gostaria de saber qual o procedimento para acessar a lista de senadores que
aprovaram determinada regra (lei, medidas provisória, PEC, etc). Por exemplo, estou
tentando consultar quais foram aqueles que votaram pela MP 627/2013 e não consigo
achar essa lista.
Desde já agradeço." (sic)
"Prezados Senhores do Congresso Nacional,
Tendo sido realizada no último dia 22/09/2015 a sessão do congresso nacional para
apreciação dos vetos presidenciais e, curiosamente, não ter sido nenhum dos vetos
derrubados, mesmo mais polêmicos, e tendo em vista que a votação transcorreu por
cédula eletrônica, dificultando ou, praticamente, impossibilitando ao cidadão que
acompanha identificar quem votou em que, mais ainda, tornou impossível até mesmo
saber quem dos congressistas estava presente a sessão, solicito, nos termos da lei de
acesso a informação que este órgão público forneça a relação de todos os
parlamentares presentes à sessão em questão, bem como discrimine como votou tal
parlamentar item‐a‐item, de forma que se cumpra a emenda constitucional 76.
Esclareço que tal solicitação se faz necessária pois o documento disponibilizado no site
do senado (link abaixo) não possibilita saber quem votou, em que votou, como votou e
muito menos quem estava presente.
http://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2015/09/23/veja‐aqui‐o‐resultado‐da‐
votacao‐dos‐vetos‐presidenciais
No mesmo fulcro, a fim de que futuramente não seja violada tal emenda, solicito que a
mesa diretora tome providências no sentido de normatizar os procedimento de
votação, abolindo a utilização das famigeradas cédulas, que impedem o cidadão de
acompanhar em tempo real o desenrolar das votações.
Certo de vossa atenção, desde já agradeço" (sic)
O cidadão solicita a lista dos senadores que estavam presentes na Sessão Conjunta do
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Congresso Nacional realizada na terça‐feira, 22, via e‐mail.
"Gostaria de saber como encontrar, no site no Senado, a informação acerca dos votos
dos senadores em uma votação específica."(sic)
"Como posso localizar o texto da PLS 555/2015?" (sic)

ATENDIDO
ATENDIDO

"Sou estudante do curso de Ciência Política e estou fazendo o meu TCC, o qual tenho
que entregar no dia 04/11. O meu tema fala sobre a participação da Mulher no
Legislativo, especialmete na 54ª Legislatura, por isso solicito de material de apoio
conforme segue:
1‐Relação de Parlamentares do sexo feminino, se possivel, das duas casas na Legislatura
54ª, 2‐Projetos de iniciativa das Parlamentares, de interesse das mulheres, se possivel,
das duas casas, que se encontram em tramite, 3‐Projetos de temas de interessa da
ATENDIDO
mulher que foram votados na Legislatura 54ª (2011‐2015), 4‐Quadro de votação dos
Projetos de interesse da mulher na Legislatura 54ª, 5‐Projetos das Parlamentares sobre
temas diversos e de interessa das mulhers encaminhados na Legislatura 54ª.
Solicito gentileza de urgencia nas informações devido ao pouco tempo que tenho para a
conclusão do Trabalho.
XXX"(sic)
Boa tarde.
Gostaria de saber como está o trâmite da resolução que aumentará a alíquota do
ITCMD , bem como como posso acompanhar as votações.
ATENDIDO
Obrigada.,
XXX"(sic)
O cidadão solicita o envio da relação nominal que conste o nome dos Senadores com
seus respectivos votos na votação do Congresso Nacional, realizada 22/09,
ATENDIDO
especificamente sobre o Veto 23/2015
"Boa noite, estou fazendo um trabalho da faculdade e preciso da LOA 2009 ‐ Despesa
Elaboração, porém toda vez que clico da erro. Por favor consertem a página. Obrigada." ATENDIDO
(sic
"Prezados, boa tarde
Sou estudante do mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Pará, e
estou preparando minha dissertação com o tema "Análise da Influência Político
Ideológica no Relacionamento Diplomático e de Tratados Internacionais nos Governos
de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio "Lula" da Silva". Para realiza‐la da melhor
forma possível, gostaria de saber onde posso conferir os anais do Senado nas relações
exteriores sobre tratados ratificados pelo Brasil entre 1995 e 2011.
Desde já agradeço!" (sic)

ATENDIDO

"Conforme noticiado pela mídia, gostaria de entender como pode alguém tirar férias na
Croácia sem ter entrado em gozo de férias. Falo do advogado‐geral da casa, XXX,
conforme noticiado pelo site de notícias UOL:
ATENDIDO
http://noticias.uol.com.br/ultimas‐noticias/agencia‐estado/2015/09/21/advogado‐
geral‐do‐senado‐tira‐semana‐de‐folga‐no‐exterior‐sem‐avisar.htm
Sem mais, agradeço." (SIC)
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"Prezados boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou no dia 20/05/15 projeto para determinar
que todos os estagiários recebam bolsa ou outra forma de contraprestação,
independentemente do tipo de estágio. É o projeto PLS 424/2012, a respeito da lei do
Estágio (11.788/2008).
Gostaria de saber o andamento desse processo, pois estou em final de curso na
faculdade e tenho que realizar 3 estágios obrigatórios e não remunerados, o que me
ATENDIDO
gera muita dificuldade e constrangimento, visto que trabalho e há dificuldade em
arranjar tempo para tais estágios.
Se possível, gostaria de saber se há alguma lei ou resolução que possa me respaldar
para a não realização desses estágios obrigatórios e conclusão do meu curso sem eles.
Obrigado.
Att," (sic)
"Prezados,
Existe alguma previsão de publicação de edital de concurso para provimento de cargos
de nível intermediário e superior para os quadros do Senado Federal? Caso haja,
ATENDIDO
quando seria? Caso contrário, há intenção de aproveitamento de cadastro de reserva
da Câmara dos Deputados, como ocorreu em ocasiões anteriores?
Grato." (sic)
"boa tarde ouvidoria do senado federal. gostaria de saber ser o senado desferiu algum
decreto atualmente sobre a comercialização, porte, posse, aquisição de arma de fogo
ATENDIDO
de uso permitido se emitiu gostaria de saber o numero desse decreto e se estar valendo
seus artigos ? desde já agradeço o esclarecimento ." (sic)
"Estou cursando na UFRN uma graduação que é Ciências Atuariais e preciso se possível,
informações oficias de como esta a regulamentação da PEC das domesticas ‐ Emenda
Constitucional nº 72 ‐ Proposta de Emenda à Constituição n° 66 de 2012. E o que já foi
aprovado e o que está ainda para passar pelo congresso nacional.
1) o que estar em vigor?
2) o que esta em tramitação no Senado e na Câmara?
3) o que não foi ainda dado entrada no congresso nacional e que deveria já ser
regulamentado?" (sic)
"Boa Tarde!
Estou em busca de informações sobre a Comissão de Defesa do Consumidor do Senado
Federal para um artigo acadêmico e gostaria de saber quais são as suas competências e
prerrogativas.
Ficarei no aguardo de uma resposta.
Att;
XXX" (sic)
"Para fins de pesquisa de doutorado, gostaria de solicitar a relação dos Senadores que
exerceram mandato na 52a, 53a, 54a e 55a Legislaturas, contendo: Nome Parlamentar,
Nome Civil Completo, UF, Partido (no momento da posse), Se Titular ou Suplente,
Mandato. Em caso de suplente, favor informar o titular.
Grato pela atenção,
XXX." (sic)
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"Gostaria de saber como tenho acesso à votação da Lei 12.292 de 20 de julho de 2010.
Preciso saber quem votou a favor e quem votou contra." (sic)
"XXX, SERVIDOR PÚBLICO, LOTADO NO ARQUIVO NACIONAL/RJ., ROGO A
POSSIBILIDADE, EM RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE A TRAMITAÇÃO DO OFÍCIO Nº
567/2015/PS‐GSE, DATADO DE 24 DE SET/15." (sic)
"os senhores acham justo:
O Plano de Seguridade Social dos Congressistas exige que o parlamentar contribua por
35 anos para alcançar o valor integral do benefício, equivalente ao subsídio pago aos
deputados e senadores em atividade. Só que, para inteirar os 35 anos, outras
contribuições recolhidas pelos parlamentares (de qualquer valor) em outros empregos
podem ser adicionadas à contagem. Na ativa, os parlamentares que aderem ao plano
têm descontados 11% do subsídio que recebem. Apesar de terem contribuído com
menos de R$ 2 mil, pelo valor calculado na última legislatura (de R$ 16 mil), os ex‐
parlamentares que se aposentam agora receberão mais de R$ 26 mil mensais (valor
definido pelo recente reajuste).
Jader Barbalho (PMDB‐PA), Marco Maciel (DEM‐PE), Gerson Camata (PMDB‐ES) e Cesar
Borges (PR‐BA) Se estivessem vinculados a um plano de previdência privada comum, os
ex‐senadores precisariam contribuir 30 anos com cerca de R$ 5 mil mensais para
alcançarem benefício similar. Isso foi em 2011. Solicito informações de como esta hoje."
(sic)
"Prezados Senhores,
Em atendimento ao Pedido de Informação nº 0019317/15/WW, recebi o email com o
Atendimento número 1333408, indicando o link da página do senado onde eu obterei
as informações solicitadas.
Acontece que pesquisar por meio da página indicada é extremamente trabalhoso, pois
para tal eu teria que clicar nas fichas individuais de todos os 81 senadores e os
suplentes que assumiram os cargos nas 4 últimas legislaturas (52a em diante).
Por esse motivo, solicito a gentileza de reconsiderarem a resposta, pois acredito que a
Mesa do Senado ou algum departamento tenha essas informações básicas (nome
parlamentar, nome completo, UF, Partido no momento da posse, mandato, se titular ou
suplente e, no caso do suplente, o nome do titular que ele substituiu).
Informo ainda que essa mesma informação foi solicitada à Câmara dos Deputados, e ela
me enviou uma planilha com os dados solicitados.
Grato pela atenção." (sic)
"Gostaria de obter informações sobre os suplentes dos senadores, mais precisamente
quanto ao seguinte: a) quantos e quais eram os suplentes em exercício (e quem eles
substituíam) em dezembro de 1992?; e b) quantos e quais são os suplentes em exercício
hoje (setembro de 2015), e quem eles substituem?
Agradeço desde já a atenção."(sic)
Bom dia,
Gostaria de saber quais foram as CPIs instauradas pelos Congresso Nacional, a partir de
1988, em conjunto ou separadamente por cada casa legislativa, bem como o ano de
instauração das mesmas e sob qual parlamentar ficou a presidência." (sic)
O cidadão solicita a cópia do texto do PLC 75/2015.
"Prezados(as), gostaria de saber se há previsão de concurso público para o Museu do
Senado para o cargo de museólogo? Lembrando que a Câmara dos Deputados realizou
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concurso em 2012, o qual disponibilizou 2 vagas. Agradeço desde já a atenção a minha
pergunta.
Att.: XXX." (sic)
A cidadã solicita a votação nominal do PLC 62/1996, transformado na Norma Jurídica
9.311/95, que instituiu a CPMF.
"Gostaria de saber qual é a empresa do call center aí do Senado. Obrigado" (sic)
Boa noite!! Desejo saber se um Senador, depois que deixa o cargo, suas despesas
médico/odontológicas continuam à ser pagas pelo Senado." (sic)
"Bom dia, Gostaria de saber se procedem as matérias divulgadas pela mídia de que o
CONFAZ aprovou uma proposta de elevação da alíquota do ITCMD de 8% para 20% ??
Obrigada, XXX." (sic)
"Prezados Senhores,
Necessito de informação sobre a tentativa de edição de legislação de âmbito nacional
visando à regulação do trabalho doméstico logo após a proclamação da República (1890
em diante).
Temos conhecimento de que o projeto de lei foi considerado inconstitucional,
consoante parecer de 04 de junho de 1891, formulado pelo primeiro Consultor‐Geral da
República (1903‐1911), Tristão de Alencar Araripe.
Outra informação refere‐se ao Decreto nº 23, de 11 de abril de 1890, do Estado do
Piauí, que regulou os contratos de locações de serviços domésticos. O decreto foi
elaborado por Clóvis Bevilaqua, à época secretário do então governador do Estado do
Piauí, major Gregório Thaumaturgo de Azevedo.
Caso seja possível, ficarei muito grato ‐ as informações serão de suma importância para
a realização de pesquisa científica sobre o tema.
Grato. Att. Prof. XXX." (sic)
"Bom dia!
Como faço para conseguir a Legislação Educacional Brasileira da Primeira República
(1889‐1930)?
Grata, XXX."(sic)
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