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Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)

Junho de 2018
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 100 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
880
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2. Prazo de resposta

Anual

Mensal
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CONCURSO PÚBLICO
SENADOR
SERVIDOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
ARQUIVO
OUTROS
TOTAL GERAL

PEDIDOS
57
1
4
15
4
5
2
1
2
9
100

%
57%
1%
4%
15%
4%
5%
2%
1%
2%
9%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
02 (duas) negativas de acesso a pedidos formulados no mês de junho de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de junho de 2018.
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito uma cópia do discurso do Senado xxx realizado em plenário no
dia 01/06."
"Olá, gostaria de saber como faço para pegar cópia das notas
taquigráficas antes de 2017. No site, eu só consegui pegar cópia das Notas
Taquigráficas até 2017. Teria uma maneira de conseguir todas as Notas
Taquigráficas dos últimos 15 anos de uma só vez? Incluindo todas as
notas do Plenário, Comissões, Audiências Públicas, Comissões Mista etc?
Muito obrigado, xxx." (sic)
"Bom dia. Solicito cópia da votação do veto 31(PL 3338/08) do dia
11/03/2015. Atenciosamente." (sic)
"Existe nesta Instituição algum projeto prevendo, entre outros, a
diminuição dos cargos de Deputados e Senadores? Algum projeto que
diminua as vantagens, tais como auxílio moradia, passagens aéreas,
cartões corporativos e etc. Algum projeto que obrigue, quando
estritamente necessário, o uso de veículos novos, sobretudo os mais
econômicos (veículo 1.0, os ditos carros populares). Pergunto, pois
acredito que isto venha auxiliar as finanças do nosso país. Se houver,
como está o andamento? Com a data de início, inclusive." (sic)
"Senador xxx, não deu para assistir ao seu pronunciamento, feito na
sessão plenária do dia 30/05, mas o pouco que assisti, gostei de ver como
nesse pais ainda existe político sério. Meu pai era político numa cidade
do interior do Ceará. E o Sr. me fez lembrar muito dele. Se possível, envieme por escrito esse seu pronunciamento por completo. Agradeço muito
e vou torcer muito mesmo pelo senhor. Quero mostrar à muitas pessoas
que de mim duvidam." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de ter acesso às atas de reunião e às notas
taquigráficas da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática no período de 01/05/2009 a 01/10/2009. Já tentei acessar
o
site
da
Comissão
(http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?26&codcol=1363), mas
não obtenho retorno de informações, mesmo quando restrinjo o período
temporal. Também já tentei acessar a seção de Dados Abertos
(https://www12.senado.leg.br/dados-abertos/legislativo/comissoe."
(sic)
"Gostaria de saber quais senadores estão presentes no Senado Federal,
no dia 04/06/2018."
"Bom dia. Estou finalizando minha monografia do curso de xxx e gostaria
de confirmar algumas informações sobre as comissões temporárias
especiais do Senado. No Regimento Interno da Câmara dos Deputados
existe previsão de criação de comissão temporária para apreciar projeto
de competência de mais de 3 comissões permanentes. Existe alguma
regra similar no Senado?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Solicito receber por e-mail a exposição de motivos do PLC 52/2018,
que, dentre outras funções, altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de
2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A
exposição de motivos não está disponível na tramitação do site do
Senado."
"Solicito o recebimento da exposição de motivos do PLC 52/2018,
referente à desoneração da folha de pagamento. O citado projeto
resultou na lei 13670/2018."
"Solicito cópia integral digitalizada do Projeto de Decreto Legislativo do
Senado (PDS) nº 552/2009, bem como dos eventuais documentos em
anexo, referente à cinco processos administrativos de renovação de
outorga de concessão de serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV)
do ano de 2007, da entidade xxx Os processos relacionados tratam-se de
processos administrativos de renovação para execução do serviço de
radiodifusão de sons e imagens (TV), nas localidades" (Sic)
"Pergunto para quais cargos de engenharia são as vagas disponíveis no
portal do Senado Federal na aba transparência, se é engenharia civil,
elétrica ou mecânica?"
"Solicito todos os livros dos Anais do Império no formato de HTML ou
TXT."
"Solicito que seja enviada a exposição de motivo da Lei Complementar
160/2017, que dispõe sobre convênio que permite aos Estados e ao
Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários,
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o
disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a Lei nº 12.973, de 13 de maio de
2014."
"Solicito a disponibilização de cópias dos seguintes processos
administrativos de renovação de outorga de concessão de serviço de
radiodifusão de sons e imagens (TV) da empresa xxx : a) São Paulo Processo nº 53000.020701/2007; b) Rio de Janeiro - Processo nº
53000.020700/2007; c) Recife - Processo nº 53000.020703/2007; d)
Brasília - Processo nº 53000.020702/2007; e) Belo Horizonte - Processo
nº 53000.020704/2007." (Sic)
"Olá! Por gentiliza, eu gostaria de saber melhor sobre os cargos do
Senado, se tem algum cargo somente para nível médio sem
especialidade, se sim, gostaria de saber qual ou quais.
"Gostaria de receber por e-mail o conteúdo do Ofício nº 603 de 2018,
referente ao PLS 330/2013, que dispõe sobre a proteção, o tratamento e
o uso dos dados pessoais."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Boa tarde. Sou xxx da xxx e preciso obter toda a documentação referente à
tramitação do PLC 41/2010, como, por exemplo, os documentos produzidos
pelas comissões que analisaram a matéria e as emendas feitas no processo.
Alguns desses documentos pude obter pela própria ficha de tramitação, outros,
ATENDIDO
como as quatro emendas apresentadas à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática no dia 19/04/2011 não pude localizar.
Desde já, muito obrigado." (sic)
"Para fins de estudos e estatísticas, solicito todas as proposições legislativas
protocoladas nos anos de 2016 (desde 01/01/2016), 2017 e 2018 (até a data do
ATENDIDO
presente pedido) e que sejam relacionadas com a área da saúde, incluindo
doenças, tratamentos, medicamentos e outros termos atinentes ao setor." (sic)
"Qual a produtividade do senado? Quantas leis foram feitas esse ano, quantas
ATENDIDO
emendas, quantos projetos de lei concluídos como aprovados?"(sic)
"Prezados senhores, Gostaria de obter uma informação para a pesquisa que
estou fazendo, entrei nos dados de Transparência de cada senador e existe um
item que é pessoal onde consta gabinete e escritório de apoio, quando entro
ATENDIDO
vejo o nome e para saber o salário e ganhos de cada um tenho que entrar nome
a nome? Vocês teriam, por favor, uma lista compilada dos gastos de cada
senador com pessoal? Agradeceria. Atenciosamente xxx
"Venho por meio deste formulário solicitar: 1. o acesso ao número de
ocorrências recebidas pelo Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL) do
Senado desde 1988, que ocorreram dentro do Congresso Nacional; 2. Os tipos
de ocorrência registradas (por exemplo: furto, assédio, etc...) e a quantidade de NEGATIVA DE ACESSO1
cada tipo de ocorrência ao longo dos anos; 3. A origem das ocorrências (por
exemplo: quantidade de crimes/infrações cometidos por deputados, servidores
ou terceiros); 4. Ter acesso ao teor das den."(sic)
"Solicito recebimento da lista nominal de todos os senadores que foram contra
ou a favor da MP 819/2018, que autoriza a União a doar recursos ao xxx para a
ATENDIDO
restauração da xxx"
"Solicito receber, urgentemente, por e-mail, as atas e as notas taquigráficas da
sessão realizada pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania no dia
ATENDIDO
30/09/2009."
"Gostaria de saber quem foi o autor do artigo 100 da Lei 12.973/2014, pois não
achei na emenda a inclusão deste artigo. O que mais se aproxima é a emenda
ATENDIDO
338, mais estou na dúvida. No Senado, esta lei tramitou como Medida Provisória
nº 627/2013."
"Em consulta ao portal da transparência do Senado Federal, pude constatar o
xxx nos gastos do senador xxx, no tocante a contratação de serviços de apoio ao
parlamentar. Sendo que o valor máximo gasto até então pelo senador, no seus
ATENDIDO
oito anos de mandato, chegou a xxx e neste último lançamento, referente ao
mês de xxx, o gasto chegou a xxx.

"Não consegui encontrar a Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº
236, do Senado Federal, de 2012, que institui um projeto de novo Código
Penal." (sic)

1

ATENDIDO

Negativa Integral de Acesso: art. 22 e art. 23, VIII da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.
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Bom dia, sou estudante de xxx. Na matéria de xxx, desenvolvemos uma
pesquisa para apresentação (somente em sala de aula, sem produção de
artigo) da Lei 12.527/2011. Gostaria de verificar se no Senado, para
cumprimento da Lei de acesso a informação, o profissional xxx presta
seus serviços para localização, recuperação e disponibilização da
informação de forma efetiva. Desde já agradeço.
"Boa tarde, Sou xxx e para embasar minha xxx gostaria de ter acesso a
todos os estudos que foram realizados para a lei 12.527/11, gostaria de
todos os estudos, versões preliminares e etc." (sic)
"Estou fazendo um xxx para uma matéria do meu curso xxx sobre a Lei de
Acesso a Informação, e gostaria de receber os critérios utilizados para
negar o acesso à informação baseada na LAI, principalmente os critérios
que consideram como uma informação pessoal. Também desejo receber
o relatório das negativas de acesso dos anos de 2012, 2013 e 2014".
"Solicito receber o orçamento dos programas sociais na LOA dos anos de
2011 a 2016, pois através do portal do SIGA Brasil não estou conseguindo
localizar tais informações."
"Solicito cópia digitalizada da Mensagem 685/85, de veto total do
Presidente xxx ao PL 198/79 (PL 3171/84 na Câmara), que trata da
regulamentação da profissão de detetives particulares, bem como da
redação final da proposta de autoria do saudoso Senador xxx. Agradeço
desde já!" (sic)
"Bom dia. Quero saber sobre a reciclagem do EPS (Isopor): Existe em
andamento algum projeto de lei ou qualquer outra discussão sobre a
reciclagem do EPS, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos?
Existe a discussão sobre a criação de um acordo setorial do EPS, assim
como ocorre com os pneus, por exemplo? Obrigada pela atenção.xxx
"Prezados, boa tarde! Gostaria de solicitar-lhes a íntegra das emendas
nº 139, 141, 144, 151,152 e 153, que alteraram o conteúdo dos artigos nº
15 e 18 na proposta de conversão da MP nº 1602/97 na Lei nº 9.532 de
1997, cuja lei trata sobre isenção tributária."(sic)
"Boa tarde! Sou xxx. Diante da divergência que se instalou sobre a
(in)constitucionalidade da revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do
Código Penal pela Lei 13.654/2018, gostaria de obter cópia integral do
processo legislativo do PLS 149/2015, de capa a capa,xxx" (Sic)
"Prezados, Por gentileza, poderiam me fornecer a íntegra das emendas
que foram propostas para a conversão da Medida Provisória nº 1602/97
na Lei nº 9.532/97? Ainda, se possível, peço a colaboração dos senhores
para a identificação da inclusão do parágrafo único ao artigo 18 da Lei nº
9.532/97, vez que, somente passou a constar no texto legal após a
conversão da referida MP, sem que seja possível, até o momento, a
identificação em documento da proposta que ensejou a sua inclusão."
(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Bom dia. Preciso obter um documento gerado durante a tramitação do
Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 2010 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
/ LAI e não consigo localizá-lo.O documento é de uma atividade realizada
no dia 15/09/2011. Íntegra da ação: SF-CRE - Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional - Recebido OF. SF/1635/2011, solicitando a
remessa do projeto para dar prosseguimento à sua tramitação,
acompanhado das notas taquigráficas da sessão de 17 de agosto de 2011.
(Anexado às fls. 230 a 237). Preciso, portanto, do OF.SF/1635/2011." (sic)
"Bom dia, gostaria de saber se há previsão de realização do concurso
para servidores, tanto para nível médio quanto para nível superior. Se há,
para quando seria?" (sic)
"Solicito o envio do Ofício (SF), Nº 1635, de 15/09/2011, que foi
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em
18/11/2011. Este documento se encontra no PLC 41/2010, que foi
transformado na Lei Nº 12.527/2017, pois o referido ofício não está
disponível na tramitação do projeto."
"Gostaria de receber todos os projetos de lei que tramitam no Senado
que tratam da regulamentação do profissional da tecnologia da
informação, TI."
"Gostaria de receber o texto inicial do PLS 125 de 1996, que autoriza a
pratica a morte sem dor nos casos em que especifica e da outras
providências, que foi arquivado."
"Prezados, por meio de um trabalho acadêmico procuro analisar a
composição dos gastos do Senado em 2016. O trabalho não tem intenção
de analisar estes dados por Senador e sim por estado/região. O gasto com
assistência à saúde dos senadores/ex-senadores no ano de 2016 foi de
xxx. Entendo que valores individuais são protegidos pela lei 12.527/11
para preservar a intimidade das pessoas, sendo assim, gostaria de saber
se é possível identificar este valor por estado. Aguardo retorno, xxx." (sic)
"Verifiquei no portal do Senado a criação dos cargos de Analista
Legislativo com especialidade de Pesquisador de Opinião e Estatístico.
Quero saber qual será a formação exigida para esses dois cargos."
"Prezados, Sou xxx e estou pesquisando sobre a atividade legislativa dos
senadores. Vocês poderiam me fornecer todas as proposições
apresentadas de 01/01/2015 a 13/06/2018, independentemente da
situação da tramitação que esteja? Agradeço antecipadamente xxx
"Estou pesquisando PLs e discussões sobre o tema da TERAPIA
GENÉTICA, no Congresso Nacional. Já fiz uma pesquisa nesse web site,
sem sucesso. Poderiam orientar sobre como é possível obter resultados
na pesquisa sobre este tema? Xxx
"Gostaria de receber o edital da última licitação para contratação de
bombeiros civis, pois gostaríamos de participar da próxima licitação, em
2019." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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ATENDIDO
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"Solicito receber as Atas e as Notas Taquigráficas das reuniões da CCJ,
nos períodos de 09/02/06, 07/05/06, 29/08/07, 30/09/09, 09/02/11 e
06/12/11. Tentei o acesso através do Portal, mas emitiu a seguinte
mensagem "não foi encontrado documentos com os parâmetros
informados". Desejando assim, receber o conteúdo por via e-mail."
"Solicito receber uma cópia da Questão de Ordem apresentada pelo
senador xxx, em sessão plenária do dia 12/06, para que seja dado
encaminhamento aos pedidos de impeachment do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) xxx recebidos pelo Senado."
"Solicito receber as notas taquigráficas da sessão deliberativa ordinária
que ocorreu em 25/10/2011, em que o PLC 41/2010, que trata da Lei de
Acesso à Informação, foi aprovado."
"Gostaria de receber a exposição de motivos da Constituição Federal de
1988 e do Código Civil de 2002, impressos, no meu endereço residencial,
qual seja:xxx
"Boa noite! Sou xxx e desejo saber se sou abrigado a fazer o certificado
de registro cadastral? Trabalho com costura e irei participar de uma
licitação." (sic)
"Boa tarde. Fiz algumas perguntas anteriormente sobre o cargo de
analista estatístico e pesquisador de opinião, as quais foram
satisfatoriamente respondidas, conforme pedido xxx. Gostaria de uma
complementação da informação: há como saber o quão provável o
próximo concurso para analista legislativo contemplará tais vagas,
levando em conta a necessidade dessas atividades ao órgão?Agradeço
desde já." (Sic)
"Prezados, gostaria de ter acesso ao processo/contrato/edital da
aquisição/contratação do xxx para o Senado. Tentei localizar pelo site,
mas o resultado foi 0. Minha solicitação se deve ao fato de eu trabalhar
em um órgão público e estamos iniciando um processo de solicitação de
compra/assinatura/contratação (ainda não sabemos o que será) de um
programa ou aplicativo de memória de tradução, também conhecido por
xxx
"Gostaria de receber cópia digitalizada integral do PL 198/79,do Senador
xxx, aprovado pelo Senado. Em solicitação anterior (9507/18/PA) recebi
a Mensagem de Veto (685, de 20/12/85), porém, o texto do projeto de
lei (redação final)não foi disponibilizada. Agradeço desde já.
"Irei fazer meu xxx, e, diante disso, solicito receber documentos
relacionados à atuação do Senado Federal no tange ao recall político no
âmbito do Senado Federal; à diferença entre recall político e
impeachment; ao diário do poder constituinte de 1987, que foi discutido
da assembleia nacional constituinte, e à tramitação da PEC 73/2005, que
altera dispositivos dos artigos 14 e 49 da Constituição Federal e
acrescenta o artigo 14-A, (institui o referendo revocatório do mandato de
Presidente da República e de Congressista)."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"A denominação ´pejotização´ tem sido utilizada pela jurisprudência para
se referir à contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoas
físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio
de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa
de disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam
existentes, fomentando a ilegalidade e burlando direitos
trabalhistas.Diante ao exposto, pergunta-se:1 - Existe alguma lei que
regulamenta a ´pejotização´, relacionada aos Diretos trabalhistas,
proposta por essa casa legislativa? 2 - Existe algum projeto de lei visando
regulamentar a ´pejotização´ relacionada aos Diretos trabalhistas
tramitando nessa casa legislativa?xxx
"Bom dia, souxxx, minha xxx versa sobre a arbitragem. Para tanto, solicito
a gentileza do envio da exposição de motivos da Lei 9.307/96, que institui
a arbitragem no Brasil. Xxx
"Bom dia! Solicito informações a respeito de concurso para preencher
os cargos vagos de analista e técnico legislativo do Senado Federal. Qual
é a previsão para o próximo concurso? Haverá vagas para suprir todo o
déficit de pessoal atual?" (sic)
"Solicito receber a tramitação da MPV 672/2015, que dispõe sobre a
política de valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos pelo
Regime Geral de Previdência Social para o período de 2016 a 2019 e do
Veto 29/2015, que trata do Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2015
(oriundo da Medida Provisória nº 672/2015), que Dispõe sobre a política
de valorização do salário-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) para o período de 2016 a 2019."
"Gostaria de saber qual é a verba liberada para o gabinete de cada um
dos 81 senadores. Entretanto, gostaria de receber as informações de
forma detalhada, uma vez que percebo que há diferenças nos gastos de
um gabinete para o outro, ou seja, preciso saber quanto cada gabinete
recebe mensalmente para os gastos com o pessoal. Notei que o subsidio
é igual para todos, porém percebo também que a diferenças na
quantidade de pessoas que trabalham nos gabinetes. Quais são os
critérios utilizados para a contratação dessas pessoas. Quero saber,
também, a quantidade total de funcionários ativos, inativos, servidores e
comissionados do Senado federal. Sendo necessário informar quais são
os valores totais gastos com esses funcionários no que diz respeito à folha
de pagamento. "
xxx Gostaria de saber onde encontro as informações do Senado federal
relacionadas a Previsão de orçamento e execução financeira relacionado
aos gastos de Tecnologia da Informação do Referido órgão, na tentativa
de classificar este de gasto pela subfunção de Tecnologia da Informação ,
código 126. Em consulta ao SIAFI não obtivemos retorno. Em suma, além
de receber o caminho para encontrar estas informações, gostaria
também de receber , do ano de 2017"

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Caros, Gostaria de obter as seguintes informações a respeito da viagem
oficial do xxx,xxx, à xxx, em junho deste ano: 1 - quantos e quais
senadores integraram a comitiva, além do xxx do Senado? 2 - quem mais
integrou a comitiva (incluindo xxx dos parlamentares, servidores,
assessores e seguranças)? quem eram essas pessoas? 3 - qual o custo
unitário e total das passagens aéreas? 4 - qual o valor unitário e total das
diárias pagas? qual o valor"
"Caros, Gostaria de obter as seguintes informações a respeito da viagem
oficial do xxx,xxx, à xxx, em junho deste ano: 1 - quantos e quais
senadores integraram a comitiva, além do xxx do Senado? 2 - quem mais
integrou a comitiva (incluindo xxx dos parlamentares, servidores,
assessores e seguranças)? quem eram essas pessoas? 3 - qual o custo
unitário e total das passagens aéreas? 4 - qual o valor unitário e total das
diárias pagas? qual o valor"
"Eu queria saber se, entre os projetos de segurança pública, existe
projeto para melhorar o salário dos policiais militares estaduais, xxx
"Bom dia. Sou xx do curso de xxx, e gostaria de receber instruções (ou
link) para ter acesso ao inteiro teor do Projeto de Lei do Senado n° 236,
de 2012 - (NOVO CÓDIGO PENAL).
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"Prezados, Estou conduzindo uma xxx no âmbito do curso de xxx. Esta
pesquisa tem como foco o processo de "e-participação", junto ao Senado
Federal. É sabido que existem muitos desafios para a efetiva participação
popular nas decisões políticas, por isso, estamos realizando este
levantamento de dados para analisarmos as condicionantes dessa
participação, de modo a compreendermos melhor este processo
interativo entre o poder público e o cidadão.A pesquisa está sendo
conduzida por xxx. Seguem, anexas, algumas perguntas que gostaríamos
que fossem respondidas pelo setor de gestão de mídias digitais do
Senado. Caso existam outras informações, referentes ao Portal eCidadania, que o setor de gestão de mídias digitais do Senado julgar
relevantes e queira nos repassar, será de grande utilidade para o
desenvolvimento deste trabalho. Certo de contar com a vossa
colaboração, agradeço. (Segue abaixo o conteúdo do anexo) Tópico:
Democracia e Participação popular 1- Quantos projetos de leis, inseridos
no Portal e-Cidadania se transforam efetivamente em leis?
2- Existe algum tratamento diferenciado no caso da recorrência de uma
mesma proposta apresentada, via Portal e-Cidadania? 3- Na visão do
setor de mídias digitais do Senado, qual o motivo da baixa adesão da
sociedade à ferramenta no envio de sugestões de proposta de leis? 4- Já
foram feitas campanhas para fomentar o uso Portal e-Cidadania? 5Qualquer pessoa pode enviar uma proposta de projeto de Lei? Se sim,
como filtrar para que somente os cidadãos brasileiros participem com
propostas de lei? Tópico: "Accountability" e Transparência
1- Como é feita a gestão Portal e-Cidadania? Quem lê as demandas, quem
as filtra, quem as libera? 2- Todas as demandas são publicadas ou existem
restrições? Quais são essas restrições?
3- Quais são os requisitos para o trâmite de uma proposta de lei, oriunda
Portal e-Cidadania? 4- Qual é o fluxo, no Senado, percorrido pelas
propostas de lei recebidas através Portal e-Cidadania? 5- Existe um
levantamento sobre quais as categorias de políticas públicas são mais
demandadas? Se sim, qual é a participação de cada categoria, em valores
percentuais, no conjunto das propostas enviadas? Tópico: Governança 1Quando e por que surgiu o Portal e-Cidadania? 2- Quais as dificuldades
(politicas, técnicas, regimentais) para a criação e manutenção do Portal
e-Cidadania? 3- Existem normas regimentais que regulem e garantam a
existência da ferramenta e a participação da sociedade, via Portal eCidadania, ou este serviço pode ser descontinuado de forma abrupta e
unilateralmente por algum Senador? 4- Verificada a legalidade da
sugestão de projeto de lei, como ela é direcionada aos Senadores?
5- Existe alguma forma dos cidadãos potencializarem as suas sugestões
de projetos de lei, dado um possível alto engajamento da sociedade civil
a alguma proposta? Tópico: Tecnologia da Informação 1- O
desenvolvimento das funcionalidades do Portal e-Cidadania é interno do
Senado ou externo (terceirizado)? 2- Quantas pessoas estão envolvidas
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diretamente na manutenção do Portal e-Cidadania? 3- O Portal eCidadania já foi alvo de ataques cibernéticos? Se sim, esses ataques já
causaram danos a base de dados? 4- O sistema informa ao cidadão que
enviou a sugestão de projeto de lei, via Portal e-Cidadania, sobre a
tramitação do projeto dentro do Senado? 5- Como o cidadão pode
declinar da sua proposta de lei, depois de incluí-la no Portal
"Solicito o relatório nº 05/1990 da Comissão Parlamentar de Inquérito
do Senado Federal, referente à Reforma Administrativa do Governo xxx,
ATENDIDO
sob a Presidência do senador xxx e relatoria do senador xxx, cujo parecer
foi publicado no diário do Congresso Nacional em 15/12/1990."
"Boa tarde, gostaria da informação sobre o quantitativo de vagas
ATENDIDO
ocupadas e disponíveis referentes às respectivas áreas temáticas da
consultoria legislativa do senado federal. Att.
"Bom dia. Prezados (as) Solicito informações para ter acesso ao Manual
de Elaboração de Textos do Senado Federal. Consegui uma versão pelo
ATENDIDO
xxx de 1999, mas não tenho certeza se é a versão mais atualizada do
referido Manual. Desde já agradeço." (sic)
ATENDIDO
"Gostaria de saber se o xxx do Senado Federal, xxx, está viajando xxx."
"Solicito receber, por e-mail, a exposição de motivos do Decreto Lei
ATENDIDO
167/67, que trata sobre títulos de crédito rural, para fins laborais."
"Prezados, poderiam, por gentileza, disponibilizarem as emendas
propostas quando da conversão da MP nº 1602/97 na Lei nº 9.532/97.
Ademais, solicito ainda informações, documento, proposta de emenda,
ATENDIDO
emenda aceita ou rejeitada, que permita esclarecer a inserção do
parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 9.532/97 uma vez que o mesmo não
estava inserido no texto da MP nº 1602/97." (sic)
"Eu gostaria de ter acesso aos últimos procedimentos médicos, no
período de 12 meses, do ex-senador xxx, feitos pelo plano de saúde do
Sistema Integrado de Saúde (SIS), principalmente os feitos na cidade de NEGATIVA DE ACESSO2
xxx. Sou xxx dele e estamos precisando desses dados para apresentar em
outras consultas particulares, xxx
"Solicito uma Planilha com um acervo contando todas as Propostas de
Emendas Constitucionais, oriundas do Senado Federal, desde, 1988 até a
ATENDIDO
data atual, onde deve constar o número da PEC, o ano, a Ementa, sua a
situação atual perante o órgão e a última ação sofrida pela mesma."
Ao Senado Federal, Sr(a) Diretor(a), Faço uso deste em razão do interesse
da empresa a qual sou xxx, a xxx, com sede na cidade de xxx. Solicito a
gentileza do envio de cópia da Nota Informativa 4220/2009, emitida à
ATENDIDO
época pelo xxx, a pedido do então Senador xxx. Esse documento é
fundamental para que possamos dar prosseguimento ao assunto nela
narrado. Na expectativa de sua valiosa ajuda, agradeço. Att,:xxx

2

Negativa Integral de Acesso art. 31 Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.
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"Senhores senadores, gostaria de saber qual foi o posicionamento da
CAE, em relação às denúncias de formação de cartel para manipulação da
taxa de câmbio no Brasil. Fui orientado de que é possível visualizar o
resultado dessa audiência por meio do portal do Senado Federal,
entretanto não foi possível ter acesso à íntegra da decisão, quanto ao que
foi discutido. Nessa audiência, além dos senadores que formam a CAE,
foram ouvidos, um representante do xxx e um do xxx, sendo que o
representante do xxx posicionou-se no sentido em que o tema discutido
não afetou o Brasil. Quero saber o que a CAE concluiu sobre o citado
assunto debatido na 40ª audiência pública, realizada no dia 28/10/2015."
"Bom dia. Sou xxx e estou desenvolvendo minha tese a cerca do
Financiamento da Educação Brasileira no Plano Nacional de Educação.
Nesse sentido, gostaria de ter acesso as notas taquigráficas das reuniões
da Comissão de Educação que debateram o Plano Nacional de Educação
(2014-2024) quando esse esteve tramitando nessa Casa, antes de sua
aprovação. Desde já agradeço o envio das notas taquigráficas solicitadas
por mim e aguardo ansiosamente as notas taquigráficas das reuniões da
Comissão de Educação do Senado que trataram sobre o PNE, antes de sua
sanção presidencial em 2014." (sic)
"Boa tarde. Sou da xxx e estou precisando das bancadas de senadores
eleitos, por partido (sem suplentes), nas eleições de 1994, 1998, 2002,
2006, 2010, 2014. Em outras palavras, as bancadas eleitas para as
legislaturas: 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª e 55ª. Na página Senado consigo os
nomes dos senadores sem suplentes, mas os nomes dos partidos estão
atualizados. Preciso das tabelas com os partidos pelos quais foram
efetivamente eleitos (xxx, por exemplo), mesmo que mudem de nome na
legislatura. Vocês podem me ajudar?" (sic)
"Recebi a lista completa dos senadores no dia 18/06, como havia
solicitado no atendimento xxx, mas a lista não veio com os nomes de cada
senador, nem com os telefones do gabinete. Diante disso, solicito o
reenvio da lista com as fotos dos senadores em tamanho maior, os
números de contato dos gabinetes, o nome de cada senador e sua sigla
partidária."
"Bom dia! Gostaria de ter a relação de votantes e de sabatinados ao STF
nos últimos 40 anos, para a pesquisa que faço. Certamente com datas
respectivas. Agradeço, antecipadamente!" (sic)
"Solicito informação sobre o número da Lei ou Decreto que criou o Dia
dos Pais." (Sic)
"Gostaria de pedir, caso tenham, a Resolução número 21 do Senado
Federal do dia 22 de novembro de 1955, confirmando o impedimento do
então Presidente xxx" (Sic)
"Solicito saber quantas Propostas de Emendas Constitucionais foram
votadas no Senado Federal no exercício de 2017. Solicito saber, também,
a quantidade de Sessões Plenárias que o senador Vicentinho Alves
participou no ano de 2017."
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"Bom dia. Gostaria de pedir cópia da PLS nº 23/1948. Essa PLS é o projeto
de Lei que deu origem a Lei nº 1.079/50 que preleciona os crimes de
responsabilidade do presidente da república bem como o procedimento.
Caso não tenha na cópia da PLS gostaria de saber quais os seus autores,
só é informado no site do senado que foi realizado por uma comissão
mista, mas sem entrar em maiores detalhes. Obrigado desde já." (sic)
Boa tarde, "Assunto: Acesso digital à integra da Lei nº 8.906 de
04/07/1994 A Lei em questão é o Estatuto da Advocacia. Necessito de
cópia digitalizada do projeto de lei com suas razões e vetos para artigo
acadêmico. A lei em si já tenho, a dificuldade está em saber as razões e
vetos que formam o espírito da lei. Certo da colaboração, agradeço desde
já." (sic)
"Solicito receber o PLS 514/2017, que descriminaliza o cultivo da cannabis
sativa para uso pessoal terapêutico, xxx
"Como cidadã pagante de impostos, gostaria de saber o motivo dos
senadores não trabalharem em alguns dias, e quero estar informada se
quando há essa ausência há algum desconto em seus salários,xxx
"Gostaria apenas de saber como que se dá a aposentadoria dos
senadores. E qual legislação que a regulamenta.Obrigado." (Sic)
"Solicito receber a cópia do autógrafo do PLS 188/2017, xxx
"Solicito a exposição de motivos da Constituição Federal de 1988. Se
possível, especificamente, a parte que justificaram os Artigos 128 ao
130."
"Solicito a remessa da Exposição de Motivos da Constituição de 1988,
especialmente relativa à parte que compreende os artigos de 128 a 135."
(sic)
"Bom dia, gostaria de pedir a cópia do DCN de 10 de junho de 1948, mais
especificamente da página 4329 até a 4334. Aguardo resposta"
"Boa tarde! Gostaria de saber se tem previsão para concurso público do
Senado Federal. Desde já agradeço." (sic)
"Solicito a lista completa com o nome, o telefone e o e-mail dos
senadores, assim como, os dados biográficos, isto é, o livro da biografia
completa dos 81 parlamentares da atual legislatura."
"Gostaria de saber o número do projeto de lei que tramitou no Senado
em 1997, de autoria dos senadores xxx, que se transformou na Lei
6.515/1977 (Lei do Divorcio). Não encontrei o número desse projeto
antes de virar lei, qual o número dele?" (sic)
"Quando que sai concurso para o Senado Federal?" (sic)
"Solicito uma cópia da versão original, contendo as assinaturas originais
dos senhores deputados e senadores, da PEC 5/1983 que foi publicada no
Diário do Congresso Nacional, no dia 19/04/1983, na página 468. Pode
ser uma versão digitalizada em pdf para facilitar o envio para meu email.
Grato. xxx
"Desejo receber a lista dos senadores completa, com endereço, e-mail e
telefone."
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"Bom noite, gostaria de saber a base legal que permitiu a regulamentação
do Ato da Diretoria Geral nº 34/2017 especificamente quanto aos artigos
5º inciso I no que diz respeito a considerar como base de cálculo para fins
de 13º (gratificação natalina) a remuneração do mês em que ocorreu o
desligamento, e 6º caput e inciso II no que diz respeito a criação de
portaria única (ou ato administrativo único) para exoneração e nomeação
dito exonomeia, e se referido Ato não excedeu os limites de regulam"
(Sic)
Bom Dia Prezado Cliente, Em atenção aos preceitos do art. 64 da Lei
9.430/96 e a regulamentação nos termos do art. 37 da IN RFB nº
1.234/2012, solicitamos gentilmente que nos envie os COMPROVANTES
ANUAL DE RENDIMENTOS do ano-calendário 2017 relativos aos
respectivos tributos (IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) retidos na fonte
pelo(a) xxx na quitação dos pagamentos efetuados a xxx. Segue modelo
do Anexo V definido pela xxx por meio da IN RFB nº1234/2012. IN RFB
nº1234/2012 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção
deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subsequente, podendo ser disponibilizado em meio eletrônico, conforme
modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os
códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos. Para os Órgãos
que utilizam o SIAFI, o referido comprovante pode ser impresso através
do seguinte atalho: xxx
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