SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Outubro de 2014

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de outubro foram recebidos 79 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2014.
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 79 pedidos de informações, 31 (39,2%) foram atendidos em até
um dia, 12 (15,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 30 (38%)
foram atendidos entre seis e vinte dias, e 3 (3,8%) em mais de vinte dias.
Na data de emissão deste relatório (12/11/2014), havia cinco pedidos
pendentes de resposta, sendo dois relativos ao mês de setembro. Dos três
pedidos relativos ao mês de outubro (3,8%), todos se encontravam ainda
dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2014
Em relação ao ano de 2014, dos 767 pedidos de informações
recebidos até o mês de outubro, 265 (34,6%) foram atendidos em até um
dia, 181 (23,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 271 (35,3%)
entre seis e vinte dias, e 45 (5,9%) em mais de 20 dias. Havia cinco pedidos
pendentes de resposta (0,6% do total anual) na data de emissão deste
relatório (12/11/2014).
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
LEGISLAÇÃO
OUTROS
RECURSO
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
Total Geral

Total
geral
6
3
27
3
6
1
1
7
8
1
1
8
7
79
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%
7,6%
3,8%
34,2%
3,8%
7,6%
1,3%
1,3%
8,9%
10,1%
1,3%
1,3%
10,1%
8,9%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 6 (seis) negativas de acesso no mês de outubro (7,6%) –
quatro por se tratarem de pedidos genéricos, uma por solicitar
informações de caráter pessoal, e uma por constituir informação prestada
em razão do exercício do mandato, mantida sob a salvaguarda do § 6º do
art. 53 da Constituição Federal. Nenhum desses pedidos havia gerado
recurso até a data de emissão deste relatório.

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 24% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

"Tenho interesse e necessidade, como vogal do CCRF‐PR, de saber o
histórico, a exposição de motivos, o que motivou, enfim, para qual
finalidade foi editado o decreto legislativo do Senado Federal n. 640 de 2
de março de 1962. Muito obrigado." (sic)
"Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), solicito as
atas e notas taquigráficas das sessões da CCJC do Senado Federal, que
arguiram, em sessão pública (CF art. 52, III, a), os seguintes candidatos a
Ministro do Supremo Tribunal Federal:
1) CARLOS ALBERTO MADEIRA (04/09/1985);
2) CÉLIO DE OLIVEIRA BORJA (03/04/1986);
3) PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO (08/03/1989);
4) JOSÉ FRANCISCO RESEK (30/04/1992);
5) MAURÍCIO JOSÉ CORRÊA (26/10/1994).
Esclareço que os documentos são necessários para a tese de doutorado
que desenvolvo na PUC‐Rio, instituição na qual leciono no Departamento
de Direito. Acrescento que já obtive as demais vinte atas e notas
taquigráficas dos demais candidatos que foram nomeados entre 1986 e
2014, faltando apenas os cinco acima relacionados.
Os documentos, a critério do Senado, podem ser enviados em arquivos
eletrônicos por email ou diponibilizados em cópia impressa." (sic)
"Gostaria de saber:
1. Quantas vacâncias ocorreram para o cargo de Analista Legislativo,
Processo Legislativo, no período de 22 de dezembro de 2011 até 30 de
julho de 2014?
2. Quantos comissionados existem exercendo atividades de execução e
assessoramento no âmbito do processo legislativo nos seguintes locais:
Mesa Diretora do Senado Federal, do Congresso Nacional, nas Comissões,
na Comissão Diretora e nos Conselhos e Órgãos do Parlamento e no
Gabinete dos Senadores? Favor apontar os comissionados em separado,
por locais de lotação.
3. Quantos comissionados no Senado procedem à instrução processual
legislativa de matérias e proposições; coordenam atividades relacionadas
ao provimento de informações aos usuários do processo legislativo,
pertinentes à tramitação das proposições legislativas do Senado e do
Congresso e às normas federais; promovem a gestão do processo
legislativo e do processo legislativo eletrônico, realizam análise e
instrução procedimentais inerentes ao processo legislativo?
4. Destes comissionados apontados nos itens 2 e 3, quantos não possuem
vínculo com a Administração Pública?
5. Destes comissionados apontados no item 4, quantos possuem nível
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STATUS
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

superior?
6. Destes comissionados apontados nos itens 2,3 e 4, quantos exercem
função de chefia?
7. Gostaria do inteiro teor do ofício 057/2014 GCG no qual 52 Senadores
pedem a nomeação de servidores." (sic)
"Complementando solicitação feita na data de ontem (1º/10, protocolo
0047906/14/WW), venho, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527/2011), solicitar a ata e notas taquigráficas da sessão da CCJC do
Senado Federal realizada em 11/06/1991, na qual foi arguído o então
candidato a Ministro ILMAR NASCIMENTO GALVÃO.
Esclareço que o documento é necessário para a tese de doutorado que
desenvolvo na PUC‐Rio, instituição na qual leciono no Departamento de
Direito. Acrescento que já obtive as demais 19 atas e notas taquigráficas
dos demais candidatos que foram nomeados entre 1986 e 2014, faltando
apenas as seis mencionadas (cinco na solicitação de ontem e uma na de
hoje).
O documento, a critério do Senado, podem ser enviados em arquivos
eletrônicos por email ou disponibilizados em cópia impressa." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de obter cópia digitalizada do artigo Cargos em
comissão. breves considerações quanto aos limites à sua criação, de
Marcio Cammarosano, para fins de suporte à minha pesquisa na pós‐
graduação. Gostaria também de orientações quanto ao preenchimento da
GRU. Atenciosamente, XXXXXX" (sic)
"Estudando a ação rescisória, constateu que no texto original do Código
de Processo Civil o inciso II, do artigo 492 tinha a seguinte redação:
Artigo 492. A petição inicial será elaborada com observância dos
requisitos essenciais do artigo 286, devendo o autor:
I – cumular ao pedido de rescisão o de novo julgamento da causa; II –
consignar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a
título de multa, caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente.
Atualmente o artigo 492 corresponde ao 488 e o inciso II, esta assim
redigido:
II ‐ depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da caua,
a título de multa, caqso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada
inadmissível, ou improcedente.
Efetuando pesquisa quanto a alteração desse dispositivo, não consegui
localizar a lei que o modificou.
Assim, solicitou o especial obséquio de me informar e, se possível, me
encaminhar a lei que o modificou.
att. Grato XXX" (sic)
Acesso ao processo administrativo que culminou na nomeação do Sr.
Paulo Roberto Simão Bijus para o cargo de Consultor de Orçamento do SF.
O cidadão solicita receber o texto completo do PLS 149/2001, que dispõe
da regulamentação da aposentadoria da mulher servidora policial. Solicita
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ATENDIDO

RECURSO
ATENDIDO
ATENDIDO

o envio por e‐mail, se possível.
"Tendo em vista a resposta encaminhada a partir do pedido de
informações nº 1257359 (SIC‐Atendimento), in verbis:
Prezado Senhor XXXXXXX,
Em atendimento ao pedido de informação nº 0047595/14/WW, informa‐
mos que o Arquivo do Senado Federal não possui, em seu acervo, as atas
(ou notas taquigráficas) da sessão plenária de 24 de agosto de 1936.
Localizamos, entretanto, o parecer das comissões (CCJ, CCP, CDS), bem
como as Resoluções do Senado e os votos. Todavia, o tamanho do arquivo
é superior a 21 KB, o que impede que seja anexado ao e‐mail.
Solicito o encaminhamento, por e‐mail, de pelo menos o resultado final
dos votos dos excelentíssimos senhores senadores à época, especifica‐
mente com relação à decisão de aprovar, ou não, a concessão das terras
públicas no estado do Amazonas. Outrossim, solicito informar de que
maneira posso ter acesso ao conteúdo do parecer das comissões (CCJ,
CCP, CDS) e das Resoluções do Senado relativas àquela sessão plenária,
talvez por CD ou DVD encaminhado por correspondência dos Correios.
Agradeço a atenção." (sic)
"Prezados, gostaria de ter acesso às denúncias feitas contra o ex‐Ministro
Joaquim Barbosa, com relação à lei 1.079/50 Obrigado!." (sic)
"Prezados, gostaria de obter cópia digitalizada do artigo Cargos em
comissão, seu caráter instrumental à boa administração e os respectivos
limites constitucionais, de Vanice Lírio do Valle, in Fórum administrativo.
ano 7, n. 81, Belo Horizonte: Editora Fórum, nov/2007 (p. 66‐‐67), para
fins de subsidiar minhas pesquisas de elaboração de TCC na pós‐
graduação. Gostaria também de informações quanto ao preenchimento
da GRU e seu respectivo valor. Atenciosamente, XXXXXX" (sic)
"Prezados, gostaria de obter cópia do artigo Contratação irregular de
mão‐de‐obra no serviço público: burla ao princípio da livre acessibilidade,
de Luciano Ferraz, in revista Jurídica Administração Municipal, Salvador, n.
5, maio 1998 (p. 29‐43), para subsidiar a elaboração de meu TCC na pós‐
graduação. Gostaria de obter informações sobre a geração da GRU para
pagamento, bem como o valor desta. Atenciosamente, XXXXXX" (sic)
"Prezados, gostaria de saber se há previsão para novo concurso para
preenchimento de vagas de analistas e consultores do Senado. att.
XXXXXX" (sic)
Olá. Conforme legislação específica que regulamenta dispositivo constitu‐
cional de direito de informação, solicito:
1) quadro atualizado de cargos efetivos do Senado Federal, já que o
quadro constante da página da web não está
PRECISAMENTE atualizada.
2) posição a respeito da validade do atual concurso.
"Prezados, Solicito informações a respeito de estudo de viabilidade
econômica para o contrato de licenciamento Microsoft, realizadas por
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este órgão, bem como indicação de Atas e/ou contratos vigentes para
este licenciamento, com o intuito de subsidiar processo semelhante, na
Agência Nacional de Energia Elétrica." (sic)
"Bom dia, gostaria de saber qual é o número total de proposições
atualmente em tramitação no Senado Federal e quantas delas são dos
temas segurança pública e justiça. Agradeço a atenção." (sic)
A cidadã informou que já fez essa mesma solicitação para a Coordenação
de Arquivo e foi informada de que essa demanda não cabia ao setor.
"Efetuei solicitação a respeito de lei que alterou o Código de Processo
Civil, que teria introduzido as palavras ..., por unanimidade de votos,
declarada inadmissível, ou improcedente.no inciso II, do artigo 488/CPC
(que ao tempo da promulgação do CPC em 1973 era o inciso II, do artigo
492 e não continha essa parte por unanimidade de votos) Reitero o
pedido no sentido de que me seja informado ou remetido via e‐mail a
cópia da lei que introduziu por unanimidade de votos no inciso II, do
artigo 488/CPC." (sic)
"Boa Noite, Gostaria de receber as provas do concurso de 2012, aplicadas
pela FGV, para os cargos de técnico legislativo na especialidade
administração e técnica legislativa."(sic)
"Prezado(a), Poderia encaminhar as recentes resoluções que trata do
artigo 52, inciso X da Constituição Federal de 88? foram promulgadas 29
Resoluções com fundamento de validade no artigo 52, inciso X, da
Constituição: uma em 2013, cinco em 2012, três em 2010, uma em 2009,
quatro em 2008 e 15 em 2007. Nao consegui localizar no site do Senado.
obrigado. XXX" (sic)
"Senhores, Peço que verifiquem a possibilidade de me enviarem cópia do
documento de nº 004177/05‐3 (apensos e anexos) do qual tenho meu
nome citado e sou parte interessada, e que já havia sido solicitado
anteriormente, por minha companheira e dependente do Senado Federal,
XXXXX, em atenção ao pedido de informação nº 0046481/14/WW, e em
complementação à resposta enviada em 19/09/2014. Peço desculpas pela
confusão e falta do esclarecimento devido, de quando do envio desta
solicitação, por parte de XXXXX. Como sou parte interessada, gostaria
deste documento em mãos, devidamente assinado e carimbado pelo
Senado. Segundo informações de vocês, o documento foi devidamente
localizado pelo Senado. Enviei cópia, em anexo word, de alguns trechos
do documento, fato que já havia feito em e‐mail enviado anteriormente e
que facilitou a busca. Peço agilidade na disponibilização deste importante
documento para minha pessoa. Peço verificar na caixa de entrada de
vocês, o e‐mail enviado em meu nome enviado à pouco tempo e com
anexo. Muito grato pela atenção, XXXXXX" (sic)
"Gostaria de receber uma cópia da Nota Técnica nº 001/2014, elaborada
pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado
Federal (CONORF), e que serviu de base para o Projeto de Lei do Senado
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54/2014, de autoria do Senador Agripino Maia. Não encontrei nenhuma
forma de contato com a CONORF, então acredito que a bilbioteca poderá
ajudar. Muito obrigado!" (sic)
"Gostaria da lista de recursos federais destinados ao município de
Aparecida de Goiânia Goiás de 2012 a 2014."(sic )
"Olá, eu estou fazendo um trabalho sobre os seguintes itens:
Votação do Plano Real
Votação do Câmbio flutuante
Votação da lei de responsabilidade fiscal.
Gostaria de receber as listas de quem votou em que. Preciso disso
urgentemente e não achei nos sites do congresso nem do senado.
Poderiam me ceder tais documentos ?! Obrigado desde já" (sic)
"Prezados, A pedido da Procuradoria‐Geral da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, solicitamos a seguinte pesquisa:
Quais as normas federais (leis, decretos, resoluções deliberações, etc) que
dispõem sobre a Cessão de servidor do poder legislativo estadual para ter
exercício no poder legislativo federal (Senado e Câmara dos Deputados).
Agradecemos antecipadamente," (sic)
"Solicito relatório de frequência de todos os senadores de Janeiro de 2013
a Julho de 2014." (sic)
"Quero recorrer da decisão do Senado Federal de negar acesso ao meu
pedido no. 1254307. A resposta encaminha a mim, por e‐mail, alega que
as informações sobre a entrada e a saída de pessoas da sede do Senado
Federal são de caráter pessoal, o que configura o sigilo. Ocorre que a Lei
de Acesso à Informação é clara ao afirmar que não sabe sigilo em
informações públicas, como é o caso do registro de entradas e saídas de
uma Casa que é aberta à visitação popular. O artigo 57 da lei é claro ao
afirmar que o sigilo não se aplica em casos de proteção do interesse
público geral e preponderante, como é o caso da minha solicitação. Os
senhores Paulo Roberto Costa e Alberto Yousseff são acusados de integrar
esquema milionário de desvio de recursos, portanto, a informação de que
eles poderiam ter visitado a sede do Senado para reuniões com partidos
ou congressistas é de interesse público geral e preponderante. Diante
disso, quero encaminhar ao Senado, como previsto pelo artigo 55 da LAI,
comprovante de consentimento expresso por meio de procuração, além
de termo de responsabilidade pra assegurar a utilização das informações,
como previsto pela lei. O site da instituição não me permite encaminhá‐lo
por aqui, por isso apresento recurso para que essa opção me seja
oferecida ‐ o que me assegura ter acesso às informações que ora solicito."
(sic)
"Olá, gostaria de saber o contato (email) do assessor legislativo XXXXX,
servidor da casa desde 2003. procurei no site do Senado, mas não
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encontrei essa informação." (sic)
"Solicito valores de verbas enviadas para E.E Brigadeiro Eduardo Gomes
que se localiza no estado de São Paulo capital." (sic)
XXXXX, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI N° 12.527/2011,
ESPECIALMENTE NO ART.10, CAPUT E PARÁGRAFOS, VEM REQUERER AS
INFORMAÇÕES QUE MENCIONA NO PRESENTE DOCUMENTO.
"Boa tarde! Por gentileza, gostaria que me indicassem um meio de ter
acesso aos conteúdos das provas ( e os respectivos gabaritos) que foram
aplicadas no último concurso realizado pelo Senado, no ano de 2012, visto
que em diversas buscas em sítios na internet, inclusive no próprio site da
Fundação Getúlio Vargas, organizadora do último certame, não encontrei
as referidas provas. Desde já, agradeço a atenção." (sic)
"Gostaria de saber se o Senado tem estatística do número de audiências
públicas realizadas por ano. Trata‐se de um trabalho acadêmico. Aguardo.
Grata" (sic)
"Prezados, gostaria de solicitar informações relativas a todos os processos
de aprovação de indicação para Ministros do STF desde a Proclamação da
República até o presente momento. Solicito, nesse sentido, as seguintes
informações:
Nome dos indicados a Ministro do STF
Resultado das votações referentes à aprovação das indicações
Notas taquigráficas das sabatinas e discussões registradas sobre as
aprovações.
Votação nominal pela aprovação ou reprovação das indicações
presidenciais. Atenciosamente," (sic)
"Gostaria de saber se o Senador Marcelo Crivela tem alguma Emenda
Parlamentar que beneficia o município de Belford Roxo ‐ RJ. No programa
eleitoral que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, onde o Senador é
candidato a Governador e passou ao segundo turno na disputa, ele afirma
que destinou Emenda no valor de R$ 20 milhões para obras de sane‐
amento básico no bairro Roseiral, localizado no Município de Belford Roxo
‐ RJ. Gostaria de obter essa informação, para que eu possa exercer o meu
papel de cidadão no controle social dos recursos que ingressam nos cofres
públicos do município onde resido." (sic)
"é possível um servidor de carreira de uma autarquia estadual conseguir
cessão para o gabinete de um senador, e quais os procedimentos
necessarios" (sic)
O cidadão solicita material dos pronunciamentos em sessão plenária, do
Ex‐Senador Felinto Müller.
O cidadão solicita receber o texto completo da Lei 12.933/2013, que
dispõe sobre o benefício do pagamento de meia‐entrada para estudantes,
idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovada‐
mente carentes em espetáculos artístico‐culturais e esportivos e revoga a
Medida Provisória 2.208/2001.
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"Solicito a lista de presença dos senadores. Obrigada." (sic)

"Gostaria de obter todos os projetos que tramita sobre mudanças ou
revogação da Lei Federal n. 8.666/93." (sic)
"Senhores, Solicitei cópia de documento de n° 004177/05‐03 (apensos e
anexos) de meu interesse, mas até agora não obtive resposta. Sou
funcionário efetivo da Casa e o documento contém o meu nome completo
em seu teor, como já informei antes, em outros e‐mails que já repassei à
vocês. Gostaria que esse documento me fosse disponibilizado, por se
tratar de assunto de meu interesse pessoal. Muito obrigado." (sic)
"Gostaria de obter a relação de servidores licenciados do Senado para
exercer mandatos eletivos (vereador, prefeito, deputado estadual). Favor
informar os seguintes dados:
1 ‐ Nome do servidor;
2 ‐ Cargo que ocupa no Senado;
3 ‐ Salário do servidor;
4 ‐ Mandato eletivo que exerce (informar cargo e município/Estado);
5 ‐ Tempo de serviço do servidor;
6 ‐ Prazo de licença;
7 ‐ O servidor optou pelo salário do Senado ou do mandato eletivo que
exerce?" (sic)
"Gostaria de obter as seguinte informações sobre o IPC:
Considerando que os encargos previdenciários dos aposentados pelo
Instituto de Previdência do IPC são cobertos com recursos da União,
previstos no Orçamento da União e repassados pela Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, solicito as seguintes informações:
1 ‐ Após a extinção do IPC, em 1999, quando o Senado já gastou com o
pagamento desses encargos (informar o pagamento feito ano a ano)?
2 ‐ Qual o patrimônio do IPC incorporado pelo Senado ou pela União com
a extinção do?
3 ‐ Por quantos anos o Senado terá que arcar com esse compromisso
(prazo estimado)?
4 ‐ Quanto o Senado ainda gastará com esses encargos (valor estimado)?
5 ‐ Quantos aposentados e pensionistas são atendidos? Dividir por quatro
grupos: ex‐senadores aposentados, parentes de ex‐senadores, servidores
aposentados, parentes de servidores.
6 ‐ Fornecer a lista de todos os aposentados e pensionistas com a
aposentadoria ou pensão que cada um recebe." (sic)
"O artigo 3º da Lei 10.593/2002, que trata das carreiras de auditoria fiscal
da Receita Federal, da Previdência Social e do Trabalho, diz que O
ingresso nos cargos das Carreiras disciplinadas nesta Lei far‐se‐á no
primeiro padrão da classe inicial da respectiva tabela de vencimentos,
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mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo‐se
curso superior em nível de graduação concluído ou HABILITAÇÃO LEGAL
EQUIVALENTE. A informação que desejo obter do Senado refere‐se a esta
última expressão. O que o legislador quis dizer com HABILITAÇÃO LEGAL
EQUIVALENTE a curso superior em nível de graduação? Eu sei que o artigo
44 da lei de diretrizes e bases da educação nacional elenca quais são as
espécies de cursos que são consideradas de nível superior, e entre essas
espécies estão os cursos sequenciais por campo de saber e os de
graduação. O meu irmão está concluindo um Curso Superior Sequencial
de Formação Específica em Administração Pública, ministrado na
Universidade de Pernambuco. Ele gostaria de prestar concurso para
auditor fiscal, mas antes quer saber se o seu curso superior atende ao
requisito imposto na lei. A informação por mim desejada, em suma, é
esta: Quais são as habilitações legais equivalentes ao curso superior em
nível de graduação? Obrigado!" (sic)
"Gostaria de saber , se existe alguma previsão de concurso para policia
legislativa" (sic)
"Gostaria de saber quantos projetos prevendo alguma forma de regulação
da mídia tramitam hoje no Senado. Onde (comissões) esses projetos se
encontram? Quais os números de identificação e anos desses projetos?
Quem são seus autores? Eles pertencem a que partidos?" (sic)
(Atendimento nº 1262421)
"Gostaria de saber quantos projetos prevendo alguma forma de regulação
da mídia tramitam hj no Senado. Onde (comissões) eles se encontram?
Quais os números e anos de identificação desses projetos? Quem são os
seus autores e a quais partidos pertencem?" (sic) (Atendimento nº
1262591)
"Prezados, Boa tarde! Como faço pra ter acesso às atas (ou documentos
similares) que contêm as discussões, pareceres ou estudos da lei
11.127/2005 que alterou o artigo 57 do Código Civil?" (sic)
"Boa noite! Estou fazendo uma pesquisa sobre o Senador Moacyr Dalla, é
possível disponibilizar alguma material sobre o mesmo? Atenciosamente,
XXXXX" (sic)
A cidadã solicita a exposição de motivos da Emenda Constitucional 3 de
1993.
"Peço cópia integral, por meio eletrônico, do Parecer ADVOSF nº
482/2012. Antecipadamente agradeço." (sic)
A cidadã solicita cópia, por e‐mail, do Ato nº. 02 da Comissão Diretora do
Senado, que dispõe sobre a gestão de Contratos no Senado Federal.
A cidadã solicita cópia, por e‐mail, do Ato 24/2002 da Comissão Diretora
do Senado.
"Bom dia ! estive verificando no site do senado ñ localizei o contéudo q
precisava, gostaria q vcs me informassem sobre a situação da Licença do
Senador Aécio Neves, gostaria de saber o período dela e se ela seria
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remunerada ou não ?" (sic)
Conforme as determinações da Lei no 12.527/2011, regulamentada pelo
Decreto no 7.724/2012, gostaria de receber informações sobre o
andamento e perspectivas de aprovação do PLC no 13/2013, que
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado as
atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros‐
Agrônomos ocupantes de cargo efetivo no serviço público federal,
estadual e municipal. Segundo informações do site institucional do
Senado, a matéria foi incluída na pauta da reunião da CCJ no dia
06/06/2014, não tendo havido novos trâmites após essa data.
Dado que a matéria é de especial interesse para uma enorme quantidade
de engenheiros ocupantes de cargos efetivos no serviço público, muitos
deles sem que disponham de um plano de carreira próprio (na esfera
federal, por exemplo, a maioria é abarcada pelo Plano Geral de Cargos do
Poder Executivo‐PGPE), a aprovação desta matéria é de suma importância
para garantir a permanência desses servidores no serviço público,
possibilitando a regulamentação da carreira de engenheiro, de forma que
valorize suas atribuições e atividades, essenciais para o desenvolvimento
do país. Desde já, agradeço a atenção.
A cidadã solicita a exposição de motivos e todo o histórico da Lei
Ordinária 6.514/77 e do Decreto‐lei 229/67, via e‐mail.
O cidadão solicita a exposição de motivos da Lei Complementar
147/2014, gerado pelo PLC 60/2014.
"POR FAVOR EXISTE A POSSIBILIDADE DE ENVIAR OS DOCUMENTOS
LIBERADOS RECENTEMENTE DOS REGENTES DO IMPÉRIO" (sic)
"Olá, boa tarde. Gostaria de ter acesso ao histórico das sessões do PL
4376/1993 que veio a se tornar a Lei Ordinária 11101/2005. Todo o
histórico de debates quando da elaboração da Lei. Att, XXXXXXX ‐
OAB/MT XXXXX." (sic)
"Boa noite, fazendo uma pesquisa no banco de dados da Comissão
Constituição e Justiça, não encontro os pareceres emitidos para a
Proposta de Emenda Constitucional n. 21 de 1997. Também tive
dificuldade em obter as Análises de mídia dos anos de 1997 a 2004.
Gostaria de me informar melhor sobre como poderia obter tal material.
Agradeço a Atenção Cordialmente. XXXXX" (sic)
"Senhores, Venho por meio deste, realizar um pedido de Acesso a
Informação, nos disposto da Lei 12.527/2011:
Quais são as legislações que instituem e normatizam o PRODEEM ‐
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios em
vigência?
Qual o Órgão governamental e setor administrativo do mesmo
responsável pelo Programa?
Também solicito o PRODEM atualizado e em vigência, bem como, as
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informações dos resultados da implementação do Programa.
Conforme artigo 7º, incisos II, IV e V da Lei 12.527/2011, transcritos logo
abaixo:
Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre
outros, os direitos de obter:
II ‐ informação contida em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos
públicos; IV ‐ informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; V ‐
informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive
as relativas à sua política, organização e serviços;
Também solicito que seja atendido nos prazos que determinam a mesma
lei, transcrito logo abaixo:
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o
acesso imediato à informação disponível.
§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta
no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias. Atenciosamente," (sic)
"Prezados, Bom dia. Gostaria de saber quantas Resoluções Senatoriais
suspendendo a execução, no todo ou em parte, de leis declaradas
inconstitucionais pelo STF foram publicadas nos últimos cinco anos. É possível
me fornercer uma lista com a quantidade por ano? Att. XXXXX" (sic)
"Olá! Venho através deste requerer informações se há possibilidade de saber
quantos e quais os Senadores que votaram em um projeto de Lei, em específico
ao PL nº204/2011. Sou cidadão Brasileiro em pleno gozo dos direitos políticos e
gostaria de ter essa informação. Desde já agradeço!" (sic)
"Bom dia! Sou estudante de direito do 9º período no Centro Universitário
Maurício de Nassau na cidade de Recife/PE, estou realizando pesquisa
acadêmica que envolve o projeto do novo CPP, gostaria de receber desta casa
informações a respeitos da discussão que motivou a redação do Art. 540, § 6º
(projeto inicial) e Art. 552 § 6º (redação final). Esclareço que a pesquisa aborda o
tema dos mencionados artigos, sendo as fundamentações jurídicas utilizadas de
suma importâncias para a conclusão da pesquisa. Grato pela atenção!" (sic)
"Boa noite, gostaria de entender melhor como eu poderia obter todas as
informações referentes à tramitação da PEC 21/1997 sobre a regulamentação do
sistema financeiro, bem como se houve audiências públicas, estudos e debates
referentes ao tema. Agradeço a atenção. Cordialmente. XXXXX" (sic)
"GOSTARIA DE SABER QUANTO É O ORÇAMENTO DO SENADO FEDERAL PARA O
ANO DE 2014. (TODA MANUTENÇÃO DO SENADO FEDERAL).
FICO GRATO PELO ATENDIMENTO DE V.Exª." (sic) (Atendimento nº 1263631)
"Caros, bom dia! Sou jornalista e estou trabalhando em uma publicação que
abordará a trajetória política do ex‐senador Jarbas Passarinho. Para completar o
material, preciso de fotos do referido senador. Como posso conseguir fotos
varias do Sr. Jarbas Passarinho? No aguardo. XXXXX. Jornalista" (sic)
"Bom dia. Gostaria de obter uma cópia do projeto de lei complementar n° 7, de
20 de agosto de 1970 (PIS) pois não consta na internet cópia da mensagem do
Presidente da República (projeto de lei e sua justificativa) encaminhada ao
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Senado. Como obter estes dados? Grata." (sic)
"GOSTARIA DE SABER QUANTO É O ORÇAMENTO DO SENADO FEDERAL PARA O
ANO DE 2014. (TODA MANUTENÇÃO DO SENADO FEDERAL).
FICO GRATO PELO ATENDIMENTO DE V.Exª." (sic) (Atendimento nº 1263849)
"Bom dia. A título de informação, como posso saber da presença dos senadores
no plenário durante o mandato. Gostaria de saber a frequência deles." (sic)
"Por favor, gostaria de saber quais são as áreas de Consultoria Legislativa do
Senado Federal e quais cursos de nível superior são requeridos por essas áreas.
Por exemplo eu sei que existe a área de direito ambiental, então o consultor
deve ser advogado, ter curso de direito; as outras áreas é que não sei." (sic)
"Prezados, Boa tarde! Como faço pra ter acesso às atas (ou documentos
similares) que contêm as discussões, pareceres ou estudos da medida provisória
234/04, que alterou o artigo 57 do Código Civil?" (sic)
"Como verificar a presença de um senador no Congresso? Existe um link para
acompanhamento?"
A cidadã solicita cópia do Ato da Comissão Diretora 24/2002, que considerando a
necessidade de tornar mais acessíveis aos cidadãos publicações editadas por
esta Casa Legislativa, no exercício de suas finalidades e em conformidade com a
política de edições definida pelo Conselho Editorial do Senado Federal.
"Prezados, boa noite. Sou pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais
e gostaria de saber se existe, nos bancos de dados do Senado, a Exposição de
Motivos do Código Penal de 1940 (a exposição de motivos original, feita pelo
então Ministro Francisco Campos, e não a exposição de motivos da reforma do
Código Penal de 1984). Grato," (sic)
O cidadão solicita a cópia da lista de presença do Senador Aécio Neves nas
sessões plenárias, durante o período de 2011 a 2014. Solicita que a informação
seja enviada para o seguinte e‐mail: XXXX@me.com .
O cidadão solicita saber votação nominal da indicação do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso.
"Solicito informação a respeito do requerimento por mim protocolizado em 10
de julho deste ano, Nº 00100.045894/2014‐42, referente à ex pensionista XXXXX,
minha mãe, falecida em 16/04/2014.
Grata, XXXXX" (sic)
"Prezados senhores, Apresento, inicialmente, meu reconhecimento pelo belo
trabalho efetuado na página eletrônica transparência desta Casa, em especial
em relação aos dados que envolvem recursos humanos. Dito isso, solicito as
seguintes informações:
1) Previsão de aposentadorias para os próximos 4 anos nos cargos de Consultor
do Senado, assessoramento legislativo, por subárea, e assessoramento
orçamentário;
2) Detalhamento dos cargos atualmente vagos do Consultor do Senado,
assessoramento legislativo, em subáreas.
Agradeço a atenção." (sic)
"Numa pesquisa realizada num Trabalho de Conclusão de Curso ‐ TCC, deparei‐
me com um OBELISCO plantado no centro histórico de Guajará‐Mirim Rondônia.
A ´memória da cidade é fugaz, nada existe nos arquivos oficiais da cidade, só me
resta acessar o Senado na tentativa de elucidar esse apagão histórico em nossa
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cidade. Teria sido construído em 1922." (sic)
"Gostaria de saber se seria possível o envio do projeto de Lei de n° 125/1996,
proposto pelo Senador Gilvam Borges. Meu projeto de monografia é sobre a
eutanásia e gostaria de ver o projeto na integra, inclusive com os
pronunciamentos do douto Senador. Se possível, enviar para o meu email.
Obrigada."(sic)
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