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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de Outubro foram recebidos 89 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 89 pedidos de informação, 48 (53,9%) foram atendidos em até
um dia, 13 (14,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 25 (28,1%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 3 (3,4%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM OUTUBRO 2015
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 960 pedidos de informação
recebidos até o mês de outubro, 384 (40,0 %) foram atendidos em até um
dia, 199 (20,7 %) foram atendidos entre dois e cinco dias, 330 (34,4 %)
entre seis e vinte dias, e 46 (4,8 %) em mais de 20 dias. Na data de
emissão deste relatório (27/11/2015), havia 1 (0,1%) pedido em
tramitação fora do prazo legal.
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PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A OUTUBRO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS DE OUTUBRO/2015
ASSUNTO
Atividade Legislativa
Concurso Público
Senador
Arquivo
Servidor
Contratos e Licitações
Atividade Administrativa
Remuneração
Voto e Presença
Portal do Senado e Transparência
Biblioteca e Publicações
CEAPS e Nota Fiscal
Total Geral

Total geral
38
11
11
9
6
4
2
2
2
2
1
1
89

%
42,8%
12,4%
12,4%
10,1%
6,8%
4,5%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
1,1%
1,1%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 1 (uma) negativa de acesso no mês de Outubro (1,1%) a
pedido que solicitou informações de caráter pessoal. Esse pedido não
gerou recurso. As razões da negativa foram prestadas à requerente.
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5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
24 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 27% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

STATUS

“Desejo saber se o senhor XXX, ou XXX é lotado no gabinete do senador XXX, como
Assessor Parlamentar Cargo A‐9 ou o é de um outro parlamentar, há quanto tempo e
qual sua reuneração? Abr XXX.” (sic)
“Gostaria de receber copias dos cadernos de provas de Analista Legislativo
Especialidade processo legislativo e Tecnico em processo legislativo dos anos 2008 e
2012. Obrigado.” (sic)
“Quero registrar minha indignação quanto ao sistema para consulta de remuneração
de servidor, visto que todo o código de segurança que aparece e é digitado não é
aceito. Vejo que este sistema foi criado para desmotivar/inibir/coibir os cidadãos a ter
acesso as informações que lhe são devidas.
Hoje ao tentar acessar a informação quanto a remuneração da servidora XXX, lotada no
Gabinete do Senador Delcidio do Amaral, não consegui.
Achei no mínimo curioso a servidora comissionada ter o mesmo sobrenome do
senador. Aproveito o ensejo para solicitar esclarecimento quanto ao grau de
parentesco entre a servidora e o senador.
Aguardo resposta. XXX .” (sic)
“Boa tarde, gostaria de obter a exposição de motivos da PLS 292/99, do senador
Gerson Camata. Seria de grande ajuda para um artigo que estou desenvolvendo na
universidade. Obrigado!” (sic)
“Solicito o quantitativo de cargos efetivos preenchidos por servidores portador de
necessidades especiais, quanto as técnicos, analistas e consultores legislativos.”(sic)
“Olá, Gostaria de sabe onde posso encontrar editais e provas para o cargos de nível
superior na área de Tecnologia da Informação no Senado. Encontrei apenas os editais
de 2012 aqui no site. Grato, XXX”(sic)
“Boa tarde, solicito cópia do parecer por inconstitucionalidade do projeto que criava o
cargo de Perito Papiloscopista, e enquadrava os Dactilocopista sem o devido concurso
público.” (sic)
A cidadã solicita a lista de presença dos senadores na sessão conjunta do Congresso
Nacional de terça‐feira, 22/9, para a apreciação dos vetos presidenciais.
A cidadã solicita a lista de presença dos parlamentares na sessão conjunta da terça‐
feira, 22/9.
“Estou precisando a cópia de 4 pesquisas para o Acadêmico e Jurista XXX:‐ Projeto do
Código Comercial do Senado ‐ 1927‐ Projeto Código de Sociedades Comerciais ‐
Waldemar Ferreira ‐ 1938‐ Projeto de Clodomir Cardoso ‐ 1928 e 1930‐ Projeto Código
de Sociedades Comerciais ‐ Waldemar Ferreira ‐ 1938”(sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
Muito boa tarde,
Estava ouvindo a VOZ DO BRASIL, no dia 25/09/2015, no horário do Poder Legislativo,
quando escutei uma matéria sobre a PROIBIÇÃO DE TRANSPORTE DE MAIS DE UM
VEÍCULO EM CARRETAS, votada no SENADO FEDERAL.
Esse assunto é pertinente a minha atividade profissional, sou Engenheiro de Segurança
do Trabalho (CREA‐RJ XXX) e procurei no site do próprio SENADO FEDERAL, e nada
encontrando.
1 ‐ É possível informarem‐me sobre que Legislação foi aprovada sobre tal assunto, ou
bem próximo ao que solicito de informação?
2 ‐ Onde poderei procurar dentro do próprio site do SENADO FEDERAL?
Muito agradecido pela atenção disponibilizada.
Atenciosamente, XXX” (sic)
Boa tarde !!!
Gostaria de saber como poderei obter cópia do projetos aprovados (PL nº281/2012; PL
nº282/2012 e PL nº283/2012).
Agradeço a atenção, soubemos que no último dia 30/09 o Senado Federal aprovou
esses projetos.
Fico no aguardo de suas orientações.
Mais uma duvida os projetos agora seguem para a Presidência da Republica para
sanção?
Obrigado, Atenciosamente, XXX.”(sic)
“Gostaria de receber a relação de todas as mulheres que já ocuparam o cargo de
Senadora e, ainda, de todas as mulheres que já ocuparam cargo na mesa diretora da
Casa. Agradeço pela atenção de sempre. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Prezados,
Gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Lei nº 13.129/2015.” (sic)
O cidadão solicita cópia do discurso da Senadora Gleisi Hoffmann, proferido em
plenário, no dia 6/10, acerca da educação brasileira
“Eu, XXX Restaurador e Conservador de Bens Culturais, convidado pelo Senado Federal
(SGIDOC) em abril de 2015 para efetuar exames erganoléptico e diagnostico de 54
obras de arte carentes de restauração para fins de orçamento e outro referente a
cadastramento, avaliação, exames organolpticos e diagnostico de todo o acervo do
Senado Federal, foram efetuados dois orçamentos o 1º referente a restauração de 54
obras de arte no valor de R$ 178.680,30 e o 2º referente a avaliação do acervo no valor
de 232.940,00 todos entregues, recebidos (assinados) pelo SGIDOC em de março de
2015, gostaria de saber o nº do processo e andamento do mesmo bem como do
posicionamento do SEMUS. Obrigado.” (sic)
“Prezados Senadores
Sou Diretor de uma empresa que atua na área de segurança contra incêndio.
Estamos tentando conhecer o Projeto de Lei nº 121, de 2014, aprovado pelo Senado.
Assim, gostaríamos que fosse possível nos enviar este projeto.
Atenciosamente” (sic)
A cidadã deseja receber a lista de frequência dos senadores de Minas Gerais desde o
inicio de seus mandatos até a presente data.
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
Bom Dia,Eu sou funcionário da Biblioteca Florestan Fernandes e gostaria de saber
sobre o armazenamento online dos Anais do Senado Federal, se há espelhos e backups
do conteúdo online, qual é a política de disponibilidade desse material, tanto digital
quanto físico.Agradeço desde já o contato.” (sic)
O cidadão solicita a exposição de motivos da Lei 9249/1995 que altera a legislação do
imposto de renda das pessoas jurídicas, via e‐mail.
“Olá, Com base na lei da transparência gostaria de saber se é possível solicitar o acesso
a nota técnica elaborada pela assessoria da liderança do governo a despeito de
tramitação de determinado PLS. Esclareço que não saberia informar número ou data,
mas tenho confirmação de sua existência e conteúdo.”(sic)
“Preciso atender ao acadêmico e jurista XXX sobre: Projeto de Clodomir Cardoso de
1927 do Senado Federal” (sic)
“Indagamos se já há resposta à consulta formulada ao Senado, acerca da possibilidade
de parlamentar integrar conselho de administração de sociedade de economia mista e
empresa pública.
´18/05/2015 ‐ 16:07 ‐ 0215 ‐ Constituição e Justiça CCJ deve decidir se ministros
parlamentares podem participar de conselhos de estatais.´ Atenciosamente, Ouvidoria
do Tribunal de Contas do PR.” (sic)
“olá, gostaria de ter acesso a resolução n° 02/2015
obrigada”(sic)
“Informar em relação aos benefícios de pensão do Senado Federal está cumprindo o
Acórdão n. 892/2012 e Súmula 285 do Tribunal de Contas da União:
i)Se existe processo de auditoria ou revisão para cumprimento da decisão da Corte de
Contas; ii)Informar o prazo para conclusão dos trabalhos.” (sic)
“Bom dia, me chamo XXX e gostaria de saber quanto ao próximo lançamento de
concurso público, para provimento de cargo para policial legislativo, se há alguma
previsão.
Atenciosamente, XXX” (sic)
“Onde posso encontrar informações detalhadas sobre suplentes? Não apenas desta
legislatura mas das anteriores? Como, por exemplo, por quanto tempo estiveram em
exercício, substituindo quem?” (sic)
“INFORMAÇÃO NÃO CORRESPONDE A SOLICITADA:
Conforme se extrai do pedido inicial (solicitação nº XXX) foi objeto o questionamento
do cumprimento da Súmula n. 285 e Decisão n. 892/2012, e a mesma tem relação com
a dependência econômica, e a resposta foi com base na decisão n. 662/2010, que diz
respeito a uniões estáveis, diferente do referido na Súmula n. 285.
“A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos
enquanto existir dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, falecido
antes do advento da Lei 8.112/1990.”
Nesse caso, permanece o pleito sem resposta no sentido de informar em relação aos
benefícios de pensão o Senado Federal está cumprindo o Acórdão n. 892/2012 e
Súmula 285 do Tribunal de Contas da União:
i)Se existe processo de auditoria ou revisão para cumprimento da decisão da Corte de
Contas; ii)Informar o prazo para conclusão dos trabalhos Em face do exposto requer o
conhecimento do pedido como recurso e o seu deferimento.” (sic)
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STATUS

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Solicito informar como posso acessar notas taquigráficas do pronunciamento Autor
Sen Lasier Martins PDT/RS 07/10/2015 a 07/10/2015 na177ª Sessão Sessão
Deliberativa.
Encontrei a a gina que esta neste:
endereço:http://www12.senado.leg.br/noticias/matérias/2015/08/19/lasier‐martins‐
cobrou‐do‐governo‐acoes‐efetivas‐para‐a‐crise‐politica‐e‐financeira‐que‐afeta‐o‐brasil
. Quando faço clic em Taquigrafia sou direcionado a esta página:
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/sessao‐
plenaria#/disc/getTexto.asp?s=138.1.55.O&disc=19/1/S .
Peço sua ajuda,
Atenciosamente
XXX” (sic)
“gostaria que o senado federal me informasse quantos senadores estão presentes no
auditoria enquanto o senador Delcidio do amaral está discursando, às 19,37 horas do
dia 08/10/2015 e que o presidente é o senador Raymundo Lira. Pois tenho a impressão
que não tem ninguém além dos três senadores da mesas. tenho 71 anos (22/01/1944),
ainda sou eleitor. gostaria de ser atendido. A televisão em nenhum momento nos
mostrou o auditório. (existe transparência???)
E‐mail+XXX@yahoo.com.br
obrigado
XXX”(sic)
“Gostaria de saber como faço para conhecer na integra o testo do PROJETO DE LEI DE
CONVERSÃO Nº 15, DE 2015, proveniente da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 676, DE 2015,
que foi aprovado pelo senado.”(sic)
O cidadão solicita a cópia do PLC 106/2014, que dispõe sobre o exercício da profissão
de detetive particular.
“Olá tendo em vista o número excessivo de cargos vagos, o senado federal pretende
fazer concursos nos próximos anos? Não há uma preocupação com tantas vacâncias?”
(sic)
“Prezados, solicito, caso haja, parecer contrário à manutenção do veto parcial 23/2015,
referente ao PlS 06/2003 (Lei nº 13.146/2015). Ps.: destaco que sou pessoa cega e não
me foi dada opção de ouvir os caracteres da imagem.” (sic)
“Olá,
Acompanho a tramitação do PLS 387/2011. Gostaria de acessar os relatórios e notas
técnicas emitidas pela assessoria parlamentar da liderança do governo sobre o projeto
de lei supracitado. (Ressalto que estes documentos não estão disponíveis no site do
Senado ‐ campo tramitação).” (sic)
“Bom dia,
Não consigo acesso os texto atualizado da Lei 1079/50”(sic)
A cidadã solicita a exposição de motivos da Lei 9.457/1997, que altera dispositivos da
Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e da Lei 6.385/1976, que
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários.
“Como consigo a transcrição ou o vídeo de inteiro teor do Sr XXX na CPI dos Correios?”
(sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Gostaria de receber do Senador Randolfe Rodrigues (AP), a reportagem do seu
pronunciamento sobre o TTP‐Tratado Trans Pacífico realizado na Radio Senado em
13/10/2015.
Bem como, seu pronunciamento em que lamenta situação da saúde no país e no
Amapá se tiver dados por Estado me forneça ou informe a fonte pra eu pesquisar.
Fico grato por sua valiosa atenção.”(sic)
“Boa tarde.
Ao Senado,
Gostaria de saber as seguintes informações:
1. Quais cargos vagos existem atualmente?
2. Qual o quantitativo de Vagas por Cargo?
3. Há processo interno (número, se houver) para abertura de concurso em 2015 ou
2016?
Faço o pedido com fundamento na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIV (“é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional”) e inciso XXXIII (“todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral”), e no caput do artigo 37 (“a administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”) e na
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas) vêm requerer que lhes seja
franqueado, em até 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11) o acesso
(e eventualmente cópia).
Lembro que, segundo o art. 32 da lei de acesso, constituem condutas ilícitas que
ensejam responsabilidade do agente público ou militar: recusar‐se a fornecer
informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu
fornecimento ou fornecê‐la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou
imprecisa.
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, solicito que seja
apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de classificação
de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24, parágrafo
1º da Lei 12.527/2011.
Desde logo, agradeço.
Atenciosamente,
XXX.” (sic)
“Prezados, Bom dia, Gostaria de saber qual o tipo de papel é utilizado para impressão
do Jornal do Senado, quando foi efetuada a ultima compra desse tipo de papel e qual o
custo, bem como quantos jornais podem ser impressos com o total adquirido.”(sic)
“Prezados, boa tarde.
A imprensa divulgou, amplamente, que os Secretários de Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal encaminharam minuta de resolução com proposta de majorar a
alíquota máxima do ITCMD de 8% para 20%. Sendo assim, tendo em vista a Lei de
Acesso à informação, gostaria de ter acesso ao ofício em questão, bem como
questionar se já há tramitação da referida proposta.
Agradeço a atenção.”(sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
O cidadão solicita cópia via e‐mail do PDS 275/2012, que susta disposições acerca da
apuração do resultado e da utilização de superávit dos planos de benefícios de
entidades fechadas de previdência complementar instituídas pela Resolução do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar nº 26, de 29 de setembro de 2008.
“Prezados,
Gostaria de saber o núcleo e a área da Consultoria a que pertencem originariamente os
seguintes consultores:
1. Sérgio Francisco Pires de Oliveira Penna 2. Wilson Roberto Theodoro 3. Luiz
Fernando Montenegro Valls 4. Délio Cardoso Cézar da Silva 5. Maria Rita Senne Capone
6. Haroldo Feitosa Tajra 7. Marcos Antônio Köhler 8. Cláudia Cristina Pacheco Moreira
9. Humberto Lucena Pereira da Fonseca 10. Bruno Dantas Nascimento 11. Davi Anjos
Paiva 12. Pedro Pereira da Silva Costa 13. Dilson do Carmo Lima Ferreira 14. João Pedro
de Souza Lobo Caetano 15. Jorge Luiz Fontoura Nogueira 16. Fernando Antônio Lyrio
Silva 17. Humberto Teixeira Aveiro 18. Moysés Marcelo de Sillos 19. Eduardo
Braumgratz Viotti 20. André Eduardo da Silva Fernandes 21. Luiz Fernando Fauth 22.
Luiz Alberto dos Santos 23. Jarbas Barbosa da Silva Júnior 24. Mário Lisbôa Theodoro
25. Rodrigo Amorim Gonçalves Rosa 26. Luiz Augusto F. Navarro de Britto Filho 27. Luiz
Fernando Bandeira de Mello Filho 28. Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago
Atenciosamente,.” (sic)
“Prezados, solicito uma cópia do texto atualizado do Ato da Mesa do Senado Federal nº
1 de 2001. Grato.” (sic)
“Boa noite;
Sou estudante de Direito na cidade de São Roque, estou iniciando o trabalho de
conclusão do curso.
Meu TCC, será a respeito da Ditadura e Lei de Anistia. Vou faze‐lo em cima de
informações colhidas na comissão da verdade e todo e qualquer documento oficial.
Acabei de ver um documentário sobre a comissão da verdade, preciso de uma copia
deste, mas não é possível reproduzi‐lo.Esse documentário é datado de 30/06/2015.
Como devo proceder para conseguir copias dos videos que estão na internet?
Aguardo uma resposta.
Obrigada.” (sic)
O cidadão solicita uma cópia do texto da MPV 680/2015, que institui o Programa de
Proteção ao Emprego, bem como sua tramitação
“Olá. Meu nome é XXX e gostaria de receber notícias sobre previsão para o próximo
concurso do Senado Federal, cargos previstos, dentre outros. Grata pela atenção e
aguardo um retorno.
XXX.” (sic)
“Por favor, gostaria de saber detalhes da votação do Piso Nacional do Magistério que
ocorrerá nesta terça‐feira 20 de outubro na Comissão de Educação. Quem votou contra
o reajuste proposto pela senadora Vanessa Graziottin? Quem votou a favor? Quais os
encaminhamentos a serem feitos depois de votado na CE? Qual o prazo final para o
projeto ir para a Câmara dos Deputados? Muito obrigado, antecipadamente.” (sic)
O cidadão solicita a tramitação completa da MPV 2017/2000, que institui a Cédula de
Produto Rural, incluindo seu parecer.
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
Prezado (a), bom dia.
Venho solicitar um auxílio bem específico, de caráter acadêmico, ao Senado Federal,
especialmente à Consultoria Legislativa.
O Dr. XXX está realizando Doutorado em Direito Tributário Internacional na instituição
London College, no Reino Unido, com apoio da CAPES. Em sua pesquisa para a
elaboração da tese do Doutorado, o elemento mais importante é a análise da questão
dos preços de transferência, que está sendo procedida de forma comparada entre as
legislações do Brasil, da Índia e da África do Sul.
Em razão do prestígio dos estudos do Senado Federal e do seu corpo de Consultores
Jurídicos para a elaboração das Leis no Brasil, percebeu‐se a necessidade de recorrer à
Casa Alta do Parlamento para solicitar acesso aos estudos, pareceres, notas técnicas e
pesquisas desenvolvidos para a confecção do regime jurídico brasileiro de Preços de
Transferência (regulado pela Lei nº 9430/96).
Assim, solicito, em nome do Dr. XXX, os estudos, pareceres e/ou pesquisas
desenvolvidas no âmbito do Senado Federal e sua Consultoria Jurídica em relação à
questão dos Preços de Transferência, em especial aqueles feitos como subsídio para a
Lei nº 9430/96.
Desde já, agradeço.
Atenciosamente,
XXX, Advogado do Escritório XXX.
Mestrando em Direito da Empresa e dos Negócios pela UNISINOS. Especialista em
Direito Tributário pela PUCRS.” (sic)
“Bom dia!!
Gostaria de saber, como faço para saber sobre o protocolo de Brasília de 2001, pois
estou fazendo um trabalho na faculdade e estou com dificuldade para falar sobre o
assunto.”(sic)
“Boa tarde. Passarei a relatar o que aconteceu para ao final ver a possibilidade de
auxílio. Em 2012, salvo engano, entrei em contato com o Senado Federal por email
solicitando o material e transcrição de uma sessão que foi disponibilizada na TV
Senado, onde se apresentaram juristas que eram contrários à ideia do ativismo judicial,
quando foram apresentadas teses jurídicas de autores europeus e americanos sobre o
tema. Ocorre que não tenho mais esse email na minha caixa e não me recordo qual era
comissão e quem foram os palestrantes. Assim, sendo possível, teria como me dá um
norte de busca? Alguém da aérea recorda de uma audiência pública ou outra atividade
legislativa que tenha como ponto de fundo a judicialização das políticas públicas e
ativismo judicial, que tenha sido transmitido na TV senado? Caso ainda exista esse
material, poderiam me reenviar por email? Atenciosamente, XXX. Agradeço a ajuda.”
(sic)
“Bom dia,
Preciso de informações referentes a todos projetos de lei que estão em avaliação pelos
senadores. Os projetos/propostas ligados a lei 8.112 RJU.
Abraços Cordias
Professor XXX
Universidade Federal de Uberlândia.”(sic)
“Tendo em vista a grande quantidade de cargos vagos, gostaria de saber sobre o
andamento de um possível concurso público para o preenchimento destes cargos
efetivos na estrutura do Senado Federal.” (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
Boa tarde, nos termos da lei 12.527/2011, gostaria de solicitar acesso aos registros do
Senado em relação à entrada do senhor XXX, com CPF XXX, nas dependências da Casa,
no período compreendido entre 2003 e 2015. Gostaria de ter acesso às datas, aos
horários e aos destinos informados (gabinetes, comissões, Presidência e outros) pelo
senhor XXX aos funcionários ao entrar no Senado. Muito obrigada.” (sic)
Senado
Amparado nos incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da Constituição Federal, peticiono
toda a documentação pertinente ao processo que tratou do agente público XXX para o
CNJ.” (sic)
A cidadã solicita a cópia por e‐mail do texto final da MP 678/2015 que prevê a
aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) às licitações e
contratos necessários à realização de ações no âmbito da Segurança Pública.
“Bom Dia,
Meu nome é XXX, sou sobrinha bisneta do Senador da República JOSÉ PEDRO DE
OLIVEIRA GALVÃO, no período de 15 de Novembro de 1890 a 02 de Outubro de 1896.
Como sou genealogista associada ao Colégio Brasileiro de Genealogia do Rio de Janeiro,
gostaria de saber se essa instituição possui mais alguma informação sobre José Pedro,
assim como fotos de seu período como senador.
Tendo ele participado da assinatura da Constituição desse período, gostaria de saber se
possuem algum registro desse momento.
No aguardo de um retorno.
Atenciosamente,
XXX
Rio de Janeiro” (sic)
“Gostaria de saber o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) a LAI e a Lei complementar nº 131 não
estão sendo cumpridas, visto que a disponibilização dos arquivos CSV cujos dados
constam os gastos das CEAPS não estão atualizados. No instante da submissão desta
SIC, consta no arquivo disponibilizado pelo Senado Federal a data de 03/09/2015.
Gostaria também de saber qual é a previsão de atualização desses arquivos relativos às
CEAPS.
Grato, .” (sic)
“Bom dia
Como posso obter o vídeo em que o Sanador Paulo Paim em sessão plenária
homenageia o Arquivista no dia 20/10/2015.
Obbrigada.” (sic)
“boa noite !!! preciso fazer uma pesquisa sobre senadoras negras no período de 1989 á
2015 quantas foram e quais foram. como devo proceder com uma pesquisa na
biblioteca faço faculdade de história e esse será meu tema de TCC.” (sic)
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NEGATIVA
DE
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Sou estudante de graduação (Direito‐UNIRIO/RJ) e estou elaborando minha
monografia sobre o tema do Superendividamento e as futuras alterações no CDC ‐
provenientes do PLS 283 ‐ para o término de curso.
Em busca na web, vi que existe um “Relatório‐Geral da Comissão de Juristas de
Atualização do Código de Defesa do Consumidor” nos arquivos do Senado, contudo,
não obtive acesso a íntegra do texto. Desta forma, gostaria de saber se teria como
acessar de alguma forma tal relatório, ou se poderiam me enviar por e‐mail, a fim de
dar mais substância a minha monografia (assim como se houver mais algum material
relacionado ao Superendividamento).
Att,”(sic)
“Olá. Desejo cópia física ou digital das provas do concurso de 2012, para todos os
cargos.” (sic)
O cidadão solicita o envio de todas as propostas de emenda à Constituição de autoria
dos senadores, de 1988 até os dias atuais, via e‐mail.
“Boa tarde!
Tenho 63 anos de idade, curso Faculdade de Direito na FCJ de Joinville, estou cursando
o 4. ano de direito, e, solicito informações aos Srs. com relação ao Art. 89, VII da CF/88,
por se tratar de assunto de trabalho interno, foi pedido aos alunos que informassem os
nomes dos 6 cidadãos brasileiros nato, mencionado no ref. item da CF, sendo 2
nomeados pelo PR ( creio que este membro é militar) 2 eleitos pelo Senado Federal e 2
pela Câmara Deputados Federal. Informo que esgotei todos os canais para procurar tal
informação
o que foi frustrante, e espero que possa ter êxito.
Desde já agradeço sua prontidão
XXX” (sic)
“Gostaria de saber se existe a possibilidade ou pretensão de concurso para o Senado
Federal ainda este ano ou para o ano de 2016. Vi a atualização das vagas, autorização
de concurso e nenhuma outra informação. A Mesa já possui algum posicionamento?
Grato desde já.” (sic)
“Boa tarde. Eu gostaria de saber qual o nome da empresa terceirizada que faz o
atendimento da ouvidoria do senado? Caso possua essa informação eu gostaria de
saber também qual é o sindicato que essa empresa está vinculada?
Obrigada.” (sic)
“Prezados,
Gostaria de saber os gastos do Senado com as CPIs em 2015. Fazendo uma rápida
consulta no site da instituição, encontrei as seguintes comissões: CPI de Assassinato de
Jovens, CPI do CARF, CPI do Futebol‐2015, CPI das Próteses, CPI dos Fundos de Pensão
e CPI do HSBC.
Gostaria de saber o valor mais atualizado possível dos gastos para o funcionamento das
comissões (passagens de convocados e convidados, gastos com viagens e visitas
técnicas, gastos com assessorias, eventuais diárias de servidores da casa e
parlamentares).
Gostaria de receber a informação de forma individualizada (valor total de cada CPI ‐
com a identificação dos gastos por evento) e também o valor total global (gastos com
todas as CPIs).” (sic)
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“solicito esclarecimento quanto a consulta ao diario oficial do senado que está
inacessivel , gostaria de saber qual o link que esta escondido pois ja pesquisei em varios
lugares e não aparece nada ,,,,estou enviando este email com todas as dificildades de
acesso aos senadores pois acho um desrespeito com o povo fazer um site que o povo
não tem direito de ler pois ta muito confuso.” (sic)
O cidadão solicita receber cópia do pronunciamento do Senador José Sarney proferido
em 18/12/2014 e do Senador Pedro Simon proferido em 10/12/2014.
“Afim de determinar se contratos neste órgão estão respeitando CLT e Convenções
Trabalhistas e sendo fiscalizados corretamente solicito as seguintes informações
baseado na Lei 12.527/2011 sendo elas:
Item 1 ‐ Nome da empresa e numero do contrato que tenha a função Operador de
sistema de automação ou Operador de sistema supervisórios de Ar Condicionado e
Incêndio.
Afim de tornar mais claro a função Operador de sistema de automação que também
pode ser Operador de sistema supervisórios de automação, fica sendo considerado
aquele que exerce alguma ou todas elas, sendo as seguintes funções:
‐ Monitorar sistema Ar condicionado seja de forma manual ou computadorizada
‐ Controlar sistemas de Ar condicionado seja de forma manual ou computadorizada
‐ Monitorar sistema de incêndio seja de forma manual ou computadorizada
‐ Controlar sistema de incêndio seja de forma manual ou computadorizada
Item 2 ‐ Valor do salario pago atualmente ao funcionário que exerça a função de
Operador de sistema de automação em contrato neste órgão.
Item 3 ‐ Sindicato utilizado pela empresa para determinar o salario base do item 2 logo
acima.
Item 4 ‐ Nome do Setor, órgão interno ou responsáveis pela fiscalização do contrato
relacionado ao item 2 logo acima.
Item 5 ‐ Link com informações sobre a licitação e o contrato neste órgão no qual tenha
funcionários terceirizados que desempenham a função do item 1.
Caso no contrato não tenha a função especifica informe qual função e link ou dados do
contrato relacionado a manutenção do sistema de Ar condicionado e Incêndio.
Caso as informações solicitadas estejam disponíveis apenas de forma impressa solicito
o acesso e reprodução dos seguintes dados, a reprodução será feita por meio de
fotografia digital feito pelo solicitante.
Solicito que cada item seja respondido separado de forma clara e fácil compreensão.”
(sic)
“Solicito que seja corrigido o arquivo do site do senado no endereço:
http://www12.senado.gov.br/transparencia/dados‐abertos/dados‐abertos‐ceaps
Nesse endereço, o arquivo de planilha no link CEAP ‐ 2014 está quebrado. Aparecem
apenas três linhas após o download.” (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:
Devido uma limitação no site comprasnet.gov.br os anexos das propostas do Pregão
nº: 512014 ‐ Eletrônico da UASG: 20001 do Senado Federal, estão disponíveis para
download apenas a proposta da ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS
TERMOMECANICOS LTDA ‐ EP. Não tendo acesso ao anexo das propostas das outras
empresa, sendo assim não e possível comparar e identificar possíveis erros ou valores
errados.
Sabendo que o Senado Federal tem posse desses dados, e por saber que tais propostas
fora enviadas em formato digital, solicito o envio da copia desses documentos anexado
a resposta dessa solicitação, sendo os seguintes documentos:
Item 01 ‐ Proposta de cada uma das empresas contendo o que seria PLANILHA DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS NOS TERMOS DA PORTARIA Nº
07/2011 DO MPOG/SLTI, no qual contem valores dos salario e sindicato.
Item 02 ‐ Caso Senado Federal considere que a verificação dos documentos do Item 01
exigiria a pesquisa para localizar e consolidar as informações pleiteadas exigiria a
mobilização excepcional de recursos e servidores, impossibilitando o envio de tais
documentos, poderá reduzir os documentos relacionados as função Operador de
Automação Diurno e Noturno e Eletromecânico em ar‐condicionado diurno e Noturno.
Item 03 ‐ Caso tanto o Item 01 e Item 02 ainda exigiria a mobilização excepcional de
recursos e servidores, impossibilitando o envio de tais documentos, poderá reduzir os
documentos relacionados a função Operador de Automação Diurno e Noturno.
Item 04 ‐ Solicito que caso qualquer um dos itens 01, 02 e 03 não possam ser atendido,
deverá ser informado motivo detalhado o do porque todos documentos não puderam
ser encaminhados.
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)
“olá, bom dia!
Gostaria de saber se há previsão de abertura de novo concurso público para
provimento de cargos vagos provindos de aposentadoria e outros casos de vacância.
Obg.” (sic)
“Boa tarde meu nome e XXX
e estava procurando nesse site se teria uma maneira de pesquisar os projetos por
bancadas ou ate mesmo por parlamentar, e a outra duvida que me vejo se teria como
acompanhar as faltas e presenças por parlamentar.”(sic)
“Boa tarde!
Tentei buscar a votação sobre a MP 678/2015. Mas não encontrei.
Gostaria de saber os votos a favor e contra dos senadores.
Obrigado!”(sic)
O cidadão solicita cópias impressas da PEC 10/2015, que estabelece o voto facultativo
e, da SUG 8/2014, que regula o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha.
O cidadão solicita cópia impressa do PLC 64/2014, que regulamenta a profissão de
fotógrafo e define como aptos ao exercício profissional os diplomados em fotografia no
ensino superior ou técnico.
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Olá,
Estou com certa dificuldade em encontrar algumas informações no site do Senado.
Gostaria de algum link onde eu possa acompanhar como têm votado os senadores, em
especial quanto à MP 678.
Além disso, vi uma notícia no Jornal Estadão afirmando que fora aprovada outra MP
que permitia o uso do RDC para contratações de obras públicas. No entanto, não achei
o número da MP e nada a respeito no site do Senado. Também gostaria de saber quais
os senadores que votaram a favor e contra a referida MP.
Aguardo retorno e desde já agradeço a atenção.”(sic)
“Prezados,
Solicito a certidão de tempo de contribuição e certidão de tempo de serviço para o ex‐
servidor comissionado, XXX, CPF: XXX.
Att.” (sic)
“Gostaria de receber copia do projeto de lei do Senador Aécio Neves que restringe
numero de cargos comissionados, em tramitação no CCJ do “senado federal.”(sic)
Gostaria de solicitar o informativo de cargos vagos na área administrativa do Senado.”
(sic)
“Sou estudante de doutorado e desenvolvo pesquisa sobre os discursos de direitos
humanos no Brasil. Gostaria de ter acesso, se possível, ao debate parlamentar sobre a
lei 4319, de 16 de março de 1964, que institui o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, bem como todo o material que houver sobre o Conselho.
desde já obrigada,
XXX” (sic)
O cidadão solicita cópia impressa do pronunciamento do Senador Marcelo Crivela,
proferido na segunda‐feira, 24/8, por volta das 16:30, na sessão plenária, a respeito da
reportagem de Mauro Santaiana dos dados comparativos dos governos dos ex‐
presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso.
“Fiz uma solicitação de pesquisa e o srs me apresentaram uma lista de documentos né
XXX.
Gostaria de uma cópia digital de todos os documentos listados. Pode ser em pdf.” (sic)
“Examinei cuidadosamente as informações prestadas no atendimento XXX (XXX),
entretanto, percebi que não estão mencionados fatos notórios, relevantes e obscuros
relacionados ao agente público XXX. Exemplo: A polícia paralela do Delegado XXX,
divulgada em 21.09.2011 sobre o grande assalto ao Banco Itaú e a Central de Escutas
da PM de XXX e XXX. Fatos sem a devida apuração, conforme está previsto no inciso VII
do Artigo 129 da Constituição Federal. Adicionalmente, peço ser informado e
esclarecido como este processo de indicação pode ser revisado pelo Senado, pois
foram omitidos fatos notórios, relevantes e obscuros. NOTA: O fato sobre o METRÔ
está mencionado, entretanto, os fatos sobre a polícia paralela e a Central de Escutas da
PM foram omitidos. O PGR do MPF tem conhecimento destes fatos obscuros e não
estabeleceu a devida relação. O ato ilícito é composto de omissão, negligência e
imprudência. Grato pela atenção e cooperação. Aguardo vosso pronunciamento.” (sic)
A cidadã solicita informações sobre a realização do próximo concurso do Senado.
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STATUS
O decreto 8243/14 (aquele dos conselhos populares) foi derrubado na câmara federal
faz exatamente um ano. Foi enviado em seguida ao senado federal, no entanto
permanece sem solução até a data de hoje. O que o senado pretende fazer em relação
ATENDIDO
a ele? Pergunto: ESSE DECRETO ESTÁ EM VIGOR ???
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/renan‐decreto‐bolivariano‐sera‐
derrubado‐no‐senado/.” (sic)
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