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

Julho de 2018
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 89 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Anual
Mensal
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
ARQUIVO
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
OUTROS
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
TOTAL GERAL

PEDIDOS
41
18
9
7
5
2
2
1
1
1
1
1
89

%
46,3%
20,2%
10,1%
7,9%
5,6%
2,2%
2,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
03 (três) negativas de acesso a pedidos formulados no mês de julho de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de julho de 2018.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FB383B8A00269760.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.108850/2018-64

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Prezados, boa noite, gentileza enviar a planilha com as informações do
modelo de planilha, anexo. Com todas as informações das PEC´S desde
1988 até o momento.
"Bom dia
Gostaria que vocês me disponibilizassem a prova do Senado de 2012 de
Analista Legislativo- técnica legislativa.
"Quero ver qual o valor gasto pela senadora xxx no primeiro semestre de
2018."
"Bom dia Gostaria que vocês me disponibilizassem a prova do Senado de
2012 de Analista Legislativo- técnica legislativa."
"Prezados, em pesquisa a respeito da Lei 11.466/2007, encontrei
facilmente o Parecer no site do Senado, mas não encontrei a Exposição de
Motivos. Tal documento está disponível online?" (sic)
"Solicito a justificativa do projeto de lei que resultou na Lei 5.107/66,
estou realizando trabalho de conclusão de curso e não consigo encontrar
qual foi o autor do projeto de lei.
"Bom dia, prezados. Sou xxx. Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o
atual artigo 234 do Código Penal. Pois bem, necessito da ajuda de vocês.
Explico, não encontrei, no PLS 236/2012, (anteprojeto do Código Penal),
as razões pelas quais o dispositivo foi retirado do novo Código Penal.
Poderiam me enviar? Aliás, todas as discussões que dizem respeito ao
artigo me interessam. Vi, por exemplo, que em 1989 tramitou o Projeto de
Lei do Senado nº 61, mas não encontrei o dispositivo sugerido e nem os
debates que o rejeitaram. Poderiam, por favor, me ajudar? Agradeço
muito." (sic)
"Boa tarde, estou fazendo pesquisa sobre aposentadorias de Agentes
Políticos, mas especificamente Senadores, e necessito umas informações:
como se dá a aposentadoria de senadores(as); existe um fundo de
aposentadoria com contribuição obrigatória, após quantos anos de
mandatos, os senadores(as) tem direito a aposentadoria, se não cumprir
o tempo para se ter direito, o que foi contribuído torna-se uma
aposentadoria proporcional? Existe comunicação entre e RGPS do governo
Federal com o sistema do Se" (Sic)
"Prezados, gostaria de consultar, se há disponível um, relatório da missão
do senador xxx, neste ano. Encontrei apenas o requerimento para ida, mas
não um documento informando os resultados da missão." (sic)
"Estou procurando para minha pesquisa sobre menores abandonados e
delinquentes, um ou alguns pareceres favoráveis ao "novo projeto" do
senador xx nas datas de 04/10 e 22/12/1917, além de 16/08/1919, me
parece que estão no Diário do Congresso nessas datas, mas eu não estou
encontrando. Por favor, se puderem me ajudar, meu e-mail é xxx
"Solicito que me envie toda a tramitação do PLC 38/2017 que dispõe sobre
a Reforma Trabalhista, isso para o meu conhecimento."
"Solicito que me envie toda a tramitação do PLC 38/2017 que dispõe sobre
a Reforma Trabalhista, isso para o meu conhecimento."
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"Solicito receber a planilha de formação de preço detalhada da xxx,
quando ganhou o contrato xxx, no pregão xxx. Se houve alguma alteração
no contrato ao decorrer dos anos, gostaria de recebê-los."
"Boa tarde.
Como sou leigo no Regimento Interno do Senado Federal, mas sendo
cidadão e buscando melhor na escolha dos meus candidatos neste ano,
solicito alguns esclarecimentos. Seguem as perguntas:
1. Quanto à composição do Gabinete e Escritório de Apoio de cada
Senador:
Pergunta: existe alguma legislação, diretriz etc, que limite o número de
servidores que cada senador tenha direito a compor sua equipe?
2. Recursos para pagamento dos servidores do Gabinete:
Pergunta: qual a origem desses recursos?
Fico muito grato em ser atendido em minhas respostas..."(sic)
"Gostaria de obter todas as proposições legislativas em tramitação no
Senado Federal, nos seguintes termos: Tecnologia digital, segurança,
privacidade de dados, responsabilidade, armazenamento, nuvem,
transferência de dados, pagamento, criptomoeda, governança,
previsibilidade, transparência, internet das coisas."
"Boa tarde, como vai?
Vocês poderiam me enviar todas as informações, documentos, discussões,
notas taquigráficas relativas à tramitação do PL 6.814/17, o qual visa
substituir a atual Lei 8.666.
xxx
"Boa tarde. Sou xxx Solicitei, em outro momento, as notas taquigráficas
das reuniões da Comissão de Educação do Senado acerca do PLC
103/2012, que trata sobre o PNE.
Devidamente respondido, o email orientava eu percorrer alguns links, que
cumprir devidamente, porém, sem sucesso para obter tais notas
taquigráficas.
Nesse sentido, assim como obtive as notas da taquigráficas das audiências
públicas realizadas por essa Casa para tratar do PNE, gostaria que esse
setor enviasse, igualmente, para meu e-mail as notas taquigráficas das
reuniões da Comissão de Educação que debateu o PNE.
Desde já, peço desculpas pelo incômodo e fico no aguardo. Abraços xxx
"Boa noite Senado! Gostaria de saber se há previsão para o próximo
concurso para Técnico Legislativo? Tendo em vista que expirou em 2016 a
validade do último certame." (sic)
"Boa noite, gostaria de saber se os próximos concursos da Polícia
Legislativa terá reserva de vagas para deficientes.
"Bom dia.
Sou xxx. Gostaria de ter informações de como funciona e como se inicia o
processo de requisição de empregado público para o Senado Federal.
Aguardo retorno.
"Gostaria de saber se vai haver concurso para o Senado Federal?"(sic)
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"Com fulcro na Lei de Acesso à Informação, solicito dados referentes à
presença e à ausência de senadores em sessões ordinárias e
extraordinárias, entre jan.2015 e dez.2017.
Considerando que tais informações são disponibilizadas em formato PDF,
encartadas nos diários do SF, e não há referência a tais informações
agregadas na seção de dados abertos da Casa, solicito a disposição dos
dados na seguinte forma: - arquivo csv, - colunas de cabeçalho número da
sessão, data da sessão, tipo de s." (sic)
"Peço a gentileza de me disponibilizar os nomes e contatos dos líderes de
bancada Estadual dos Excelentíssimos Senadores." (sic)
"Boa tarde! Preciso dos pareceres do Senado a respeito do Código de
Processo Civil após o retorno do Substitutivo da Câmara dos Deputados nº
8.046/2010. Possuo apenas o Parecer 956, de 2014, mas soube da
existência dos Pareceres 1.099/2014 e 1.111/2014, para fins acadêmicos.
Se puderem enviar por e-mail, eu agradeço, ou indicar o local para
consulta, pois não os localizei."(sic)
"Solicito receber por e-mail cópia do PLS 184/2018, que especifica as
atribuições de Agente Indígena de Saúde e Agente Indígena de
Saneamento dentre os quadros de Agente Comunitário de Saúde."
"Solicito, caso houver, regulamentação interna - Senado Federal referente a Lei de Acesso à informação." (Sic)
"Olá, sou xxx. Estou desenvolvendo minha monografia e meu tema
envolve o IGF. Por conta disso estou tentando acessar o texto inicial do PLS
162/1989 e não consigo, porque não consta nenhum arquivo disponível.
Então, gostaria de saber se existe uma maneira de ter acesso a esse
arquivo. Aguardo retorno. xxx
"Solicito a cópia do texto aprovado no dia 10/7, às 19h42min, do PLC
53/2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº
12.965, de 23 de abril de 2014."
"Solicito a cópia da votação nominal referente ao PLS 513/2017, que
altera a Lei das Rádios Comunitárias, para incluir como serviço de
Radiodifusão Comunitária aqueles com potência de até 300 watts ERP e
que aumenta para três os canais designados ao referido serviço. Ressalto
que tentei localizar a votação nominal no site do Senado Federal, porém
não estava disponível."
"SOLICITO, CASO HOUVER, SABER QUAIS OS GASTOS COM PESSOAL
(CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES GRATIFICADAS, ETC..), QUE FORAM
DEMANDADAS PARA DAR CUMPRIMENTO AO SIC (SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), CONFORME ART. 9º DA LEI FEDERAL 12.527?
QUANTOS CARGOS E/OU FUNÇÕES GRATIFICADAS FORAM CRIADOS, BEM
COMO A NORMATIVA LEGAL QUE AS INSTITUIU? HOUVE GRATIFICAÇÃO
PARA OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO PRESENCIAL?
SOLICITO QUE ESTA ÚLTIMA QUESTÃO SEJA JUSTIFICADA." (sic)
Ontem dia 10/07/2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (PLC 53). Não estou conseguindo encontrar o texto final
consolidado. Vocês podem me auxiliar?"(sic)
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"Boa tarde. Prezados, solicito por gentileza a íntegra da redação final do
texto do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2018 aprovado no dia
10/07/2018, pois o material ainda não está disponível no site do Senado.
"Solicito a redação final da aprovação do PLC 53/2018, que ainda não
encontra-se disponível em atividades legislativas no Portal do Senado
Federal."
"Para compor uma pesquisa que estou realizando, gostaria de saber
como posso ter acesso à informação do número de senadores existentes
na Casa e quantos desses são negros." (sic)
"O ato da diretoria geral nº 34 de 2017 não deveria ser uma resolução? Ele
gera direitos e cria obrigações. Gostaria de obter cópia digital de todo o
processo que resultou em sua elaboração contendo estudos pareceres
entre outras documentações. Obrigado." (Sic)
"Bom dia,
Gostaria de solicitar a relação de ex-assessores do ex-senador xxx, bem
como cargos ocupados e período que ficou na função. Muito obrigado."
"Prezados, sou xxx, seria possível disponibilizar algum documento oficial
de aprovação do PLN 9 ou de envio para sanção? Estamos procurando
aqui, mas não estamos encontrando nada além da tramitação." (sic)
Prezados,
"Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo de analisar
a composição dos subsídios e benefícios dos senadores no ano de 2016. A
fim de demonstrar os valores corretos, evitando duplicação dos mesmos,
procuro esclarecer o que compõe os gastos descritos como: Impresso e
Mala Direta, no grupo Correios. EX:xxx nos meses de junho e dezembro de
2016. Minha dúvida é quanto ao tipo de documento enviado nestas
modalidades. Esta informação deve ser solicitada direta" (sic)
"Solicito o envio da exposição de motivos e a consolidação da lei aprovada
(texto final), do PLC 53/2018, que disciplina a proteção de dados pessoais."
"Boa noite, onde encontro o texto completo do PLC 53/2018, que trata
sobre proteção dos dados no Brasil? Vocês poderiam me enviar uma cópia
deste PL, por e-mail? Obrigada, xxx
"Boa tarde. Venho pedir a cópia das seguintes páginas de alguns DCNs do
ano de 1948:
DCN de 11/06/1948, páginas: 4329 até 4334; DCN de 23/09/1948, página:
9198; DCN de 12/10/1948, páginas: 10127 até 10128; DCN de 15/10/1948,
página: 10302; DCN de 07/11/1948, páginas: 11281 até 11284; DCN de
12/11/1948, páginas: 11605 até 11606; DCN de 24/11/1948, páginas:
12176 até 12177; DCN de 27/11/1948, página: 12570; DCN de
10/12/1948, página: 13291; DCN de 10/12/1948, páginas: 13291 até
13294.
Caso os mesmos já estejam disponíveis, por favor, indicar onde estejam,
pois não os encontrei. Impendente lembrar que as informações podem ser
obtidas pelo Arquivo. Reitero a mensagem, pois a mesma já foi enviada e
não obtive retorno." (sic)
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"Gostaria de receber a lista de todos os senadores que votaram a favor do
PLC 38/2017, que trata da Reforma Trabalhista, identificando o partido de
cada um."
"CÓPIA COMPLETA DOS DOCUMENTOS DA COMISSÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, PAUTA DA
50ª REUNIÃO (1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura) de
24/11/2015, TERÇA-FEIRA, (1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª
Legislatura), que comunicou a transferência indireta, para outro grupo de
cotistas de concessionária de serviços de radiodifusão em ondas médias
da xxx." (sic)
"Olá, gostaria de saber como posso ter acesso à redação final aprovada
pelo Senado para o PLC 53/2018 (lei sobre proteção de dados pessoais).
Busco na página do Senado, mas consta apenas a informação de que a
redação final do PL foi aprovada e enviada à sanção, mas não encontro o
documento com a redação final. Agradeço antecipadamente pela ajuda."
(sic)
"Boa tarde. Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito o
detalhamento de custos ao Senado Federal com passagens, diárias,
hospedagens, custeio, além de número de servidores envolvidos nas
viagens oficiais do presidente do Senado xxx ao xxx, em xxx, e à xxx, em
xxx." (sic)
"Ao Senado Federal xxx
Prezados Senhores
Em 2009, quando da assinatura do contrato em referência, eu era
preposto da xxx, tendo sido um dos signatários deste contrato. Todavia,
me desliguei da xxx ao final de 2.010 mas entretanto esta não fez a devida
atualização dos administradores na Junta Comercial e consequentemente,
me aparece como Administrador na xxx.
Esta identificação ocorreu somente este ano, após uma atualização no site
da xxx. De lá pra cá, tenho contatado a xxx por diversas vezes para solução
do problema, todavia, alegam que não estão localizando o termo de
consórcio original para as devidas providencias de baixa cadastral (ou
atualização).
Sendo assim, em busca de alternativa mais efetiva, estou entrando em
contato para solicitar a cópia do Termo do Consórcio xxx e atualizações,
para que eu possa buscar a solução junto a xxx pois esta minha solicitação
junto a eles já decorre de mais de 6 meses sem resolução da situação.
Desde já agradeço vossa atenção.
Cordialmente,xxx
"Boa tarde, estou procurando este decreto nº 1.165, de 31 de outubro de
1917. Ele comenta sobre a antiga prefeitura do Distrito Federal, estava
procurando aquela página com os decretos, mas não consigo acha ela.
Vocês podem me ajudar? Desde já, agradeço por tudo. xxx
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"Solicito o envio de cópias das notas fiscais apresentadas pelos senadores
para comprovar despesas reembolsadas pela Cota para Exercício da
Atividade Parlamentar no item ´locomoção, hospedagem, alimentação e
combustível´ em todo o ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018."
(sic)
"Solicito a lista de presença dos senadores nos meses de 2018." (sic)
"Prezados, serei breve para não ocupar o seu precioso tempo.
Inicialmente, permita-me fazer uma breve apresentação, meu nome é xxx.
No desenvolvimento do nosso mister, trabalhamos semestralmente com
cerca de 300 acadêmicos, ministrando aulas nas unidades curriculares de
Direito Público e Privado, Direito Tributário, Direito Empresarial e Direito
do Trabalho. Como é do vosso conhecimento, é importante que referidos
acadêmicos tenham conhecimento dos projetos apresentação pelos
nossos senadores. Ademais, é imprescindível o contato com o mais amplo
acervo jurídico nas suas formações acadêmicas. Para tanto, gostaríamos
da colaboração no envio de exemplares da Constituição da República,
Códigos e anteprojetos que estão em trâmite no Congresso Nacional.
Certo da vossa costumeira atenção, agradeço. Segue abaixo o endereço
para envio: xxx
"Boa tarde, considerando a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11),
solicito saber se na Polícia do Senado há pessoas que tenha somente o
nível médio (que é a exigência de ingresso no cargo); e em caso afirmativo
quantas pessoas possuem somente o nível médio." (sic)
"Olá, gostaria de me informar sobre a tramitação da CEDAW, Convenção
para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres,
nessa presente Casa e também sobre os debates parlamentares na
Comissão de Relações Exteriores para fins acadêmicos, desde já,
Obrigada." (sic)
"Solicito o documento 279 da caixa 131 da CPMI Correios que trata sobre
o ofício Besig/CPI0856/05 Banco Central do Brasil de 09 de agosto de 2005
em resposta ao ofício 0220/05 encaminhado ofício do Banco Rural datado
em 09 de agosto de 2005, pois no site esse documento não está
disponível."
"Gostaria de saber se há alguma informação oficial ou extraoficial da
possibilidade de abertura de concurso para o Senado Federal."
"Quantas PECs estão tramitando em julho de 2018 para alterar o art. 144
da CF que trata da Segurança Pública?" (sic)
"Em consulta aos documentos recebidos pela CPMI Correios 2005 no site
do Senado, nota-se que faltam alguns documentos.
Das 1.047 caixas de arquivos relativos à Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito dos Correios (RQN 3/2005), necessito, como advogada, do
documento nº 279 da CAIXA 131, referente ao ofício do Banco Central,
datado de 9 de agosto de 2005 (DESIG/CPI 0857/05), em resposta ao ofício
nº 0220/05 - CPMI Correios, encaminhando Ofício do Banco Rural, datado
de 9 de agosto de 2005."
1
2
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NEGATIVA DE
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Negativa integral de acesso: Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001
Negativa integral de acesso: Sigilo bancário - Lei Complementar 105/2001
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"Gostaria de saber, se o órgão implementou o teletrabalho, permitindo
aos servidores exercerem suas atividades remotamente em tempo
integral ou parcial. Em caso positivo, favor informar, se possível, qual o
instrumento normativo que regulamentou, quantos servidores aderiram
ao novo estilo de trabalho e o telefone de algum setor responsável que
possa fornecer maiores detalhes para pesquisa acadêmica em
andamento." (Sic)
"Bom dia, gostaria que me enviassem tudo sobre a regulamentação do
transporte por aplicativos, inclusive o PL 28 e, se já virou lei, o número.
Gostaria de receber tudo por email e na íntegra. Obrigado." (sic)
"Não encontrei o Relatório Preliminar do Senador XXX, relativo à CPI
mista da dívida externa." (sic)
"Boa tarde, sou XXX e por não conseguir obter a informação por conta
própria, gostaria que me fosse esclarecido quantas audiências públicas
foram realizadas no Congresso Nacional (se possível especificar quantas
em cada casa) relativas ao Programa Mais Médicos para o Brasil, desde
todo o seu processo legislativo a partir da Medida Provisória 621/2013."
(sic)
"Bom dia, gostaria de saber como posso obter os documentos completos
(pareceres, discussões, propostas de emendas etc) relativos processo
legislativo do PLC 94/1991 (número do Senado) que originou a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92)? Eu já obtive os anais da
Câmara (PL 1446/91) e agora eu preciso dos anais do Senado.Grato." (sic)
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, a relação de gastos
consolidados, mês a mês, de cada um dos gabinetes, nos meses de janeiro,
fevereiro, março, abril, maio e junho do corrente ano, com a verba de
gabinete.
Exemplo: XXX
"Solicito a relação de todos os servidores do Senado que pediram licença
para desenvolverem atividades políticas no ano de 2018."
"Quantos senadores temos por partido?" (sic)
"Necessito de acesso ao processo legislativo que resultou na Resolução
do Senado Federal n° 10/2014. Onde estão apensados os pareceres da
Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Assuntos Internacionais,
entre outros?" (sic)
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"Bom dia, Sou XXX e gostaria de obter
1) planilha contendo os projetos apresentados e aprovados de cada
senador nos últimos 8 anos;
2) planilha contendo os gastos dos senadores nos últimos 8 anos;
3) planilha contendo a assiduidade dos senadores nos últimos 8 anos;
4) planilha contendo a participação de cada senador nas comissões nos
últimos 8 anos;
O objetivo é tentar criar um índice para medir a produtividade de nossos
senadores.
Muito agradecido pela atenção
XXX
"Bom dia, primeiramente quero agradecer a celeridade com o qual foi
respondido o meu pedido 0010795/18/WW. Mas tenho um outro
questionamento: nos dois últimos concursos (2008 e 2012), para a
especialidade de Policial Legislativo, houve pessoas convocadas que
tinham somente o ensino médio declarado no ato da posse? Se sim,
quantas?" (sic)
"Assunto: Encaminhamento ao Congresso Nacional das metas e dos
resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo
prazo, Lei nº 13.303/16 Prezados Senhores, Em 16/05/2018 efetuamos
consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
- SEST sobre a seguinte questão:
"Para cumprimento do §2º do art. 23 da Lei 13.303/16 e do §3º do art. 37
do Decreto 8.945/16, que estabelecem que compete ao Conselho de
Administração publicar e informar ao Congresso Nacional e ao Tribunal de
Contas da União as conclusões da análise quanto ao atendimento das
metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia
de longo prazo, solicitamos informar o que segue:
o Qual a forma e o veículo de publicação da análise efetuada (grande
circulação, no site da empresa ou outro meio de comunicação); o A que
área, departamento ou setor dos órgão citados (TCU e Congresso
Nacional) deve ser encaminhada a análise efetuada; o Qual o titular dessas
áreas a quem deve ser encaminhado o documento citado."
Em relação ao TCU e ao Congresso Nacional a SEST teceu a seguinte
orientação: "(...) relativamente ao envio dessas informações ao TCU e ao
Congresso Nacional, orientamos efetuar consulta àqueles órgãos, que
podem melhor informar essa Empresa."
Com o objetivo de atendermos ao determinado na legislação citada, no
que se refere ao Congresso Nacional, solicitamos a gentileza de nos
auxiliar indicando como proceder para o atendimento à legislação ou a
área competente para sanarmos nossa dúvida.
Agradecemos antecipadamente a colaboração.
Cordialmente,
XXX
"Gostaria de saber quem pagou a passagem do XXX, com o objetivo de
visitar o XXX. O dia de ontem não trabalhado será descontado?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Por gentileza, gostaria de saber quais são os exames médicos exigidos
para admissão de servidores por concurso público nesta Casa legislativa.
Obrigado." (sic)
"Solicito informar quantas e quais são as propostas de alteração da Lei nº
8.666/1993 atualmente em tramitação no Senado Federal, independente
da fase do processo legislativo em que se encontrem." (sic)
"Prezados, solicito o envio de todos os documentos disponíveis sobre a
tramitação da MP 1.531-18/1998, como as emendas apresentadas,
projeto de lei de conversão e discussão no Senado Federal.
Atenciosamente, XXX" (Sic)
"Olá! Gostaria de saber se há alguma previsão para abertura do concurso
da Polícia Legislativa do Senado? Desde que tomei conhecimento da
função, foi amor à primeira vista e adoraria fazer parte desta equipe.
Agradeço desde já!" (sic)
"Prezados, boa tarde! Solicito, por gentileza, que me encaminhem a
exposição de motivos da Lei nº 13.488/2019, que altera as Leis nos 9.504,
de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 9.096, de 19 de setembro
de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e revoga
dispositivos da Lei no 13.165, de 29 de setembro de 2015 (Minirreforma
Eleitoral de 2015), com o fim de promover reforma no ordenamento
político-eleitoral. Atenciosamente, XXX
"Gostaria de saber quais foram os projetos de lei apresentados pelo
senador XXX
"Solicito receber a lista completa de senadores que fizeram parte da
Primeira República com suas respectivas profissões."
"Boa tarde. Gostaria de saber se existe alguma lei para empregabilidade
para pessoas com transtornos mentais como: esquizofrênico, bipolares e
depressivos. Por que não se aposenta por essas doenças, mas também não
se contratam por preconceito. E as pessoas com essas doenças precisam
de dinheiro pra viver com dignidade.
Se você puder me informar, fico grata!" (sic)
"Boa Tarde, gostaríamos de receber o texto da MP (827/2018), aprovado
no último dia 12.07.18, que prevê o aumento do piso salarial dos agentes
comunitários de saúde em 52,86%.
Grato." (sic)
"Prezados Senhores,
Gostaria de saber algumas informações sobre a infraestrutura do Senado.
O sistema operacional utilizado na maior parte dos computadores (ou
todos) ainda é o Windows XP, ou já ouve atualização para o Windows 7 ou
10? Também sobre os computadores, gostaria de saber a versão do Office
utilizado.
Desde já, agradeço.
Atenciosamente,
XXX" (sic)
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"Desejo saber qual é a jornada de trabalho de um senador, pois cada
trabalhador possui uma carga horária diária e mensal de trabalho e, como
cidadão, gostaria de obter essa informação para fins de estudos e
conhecimento."
"Solicito o conteúdo das emendas apresentadas à MPV 14/1997, que
submete à apreciação do congresso nacional, o texto da medida provisória
01602 1997, altera a legislação tributária federal e dá outras providencias.
Tenho conhecimento de que há um projeto de lei de convenção, PLV
14/1997, que alterou alguns dispositivos da medida. Entretanto não
localizo, na tramitação constante no portal do CN, o texto das emendas.
Consigo apenas localizar os números, porém necessito do texto, com a
exposição de motivos, delas com a finalidade de descobrir qual dessas
alterações modificaram o artigo 7° do texto inicial da citada MPV. "
"Prezado(a) senhor(a),
Com fundamento na Lei de Acesso à Informação, solicito cópia do dossiê
funcional da servidora aposentada XXX, podendo serem tarjadas eventuais
informações pessoais protegidas pela lei.

ATENDIDO

ATENDIDO

NEGATIVA DE
ACESSO3

Atenciosamente." (sic)
"Prezado(a) senhor(a),
Com fundamento na Lei de Acesso à Informação, solicito o histórico
funcional da servidora aposentada XXX, devendo constar, no mínimo, as
seguintes informações:
- forma de provimento do cargo efetivo ocupado (concurso, livre
nomeação etc);
- nome do cargo ocupado;
- Data da nomeação;
- Movimentação funcional, como locais de lotação;
- Períodos e tipos de licenças e períodos de gozo de férias;
- histórico de cargos em comissão e funções comissionad." (sic)
Gostaria de obter os dados de todos as proposições que ja passaram pelo
senado e seus dados completos, por favor. Estou fazendo XXX voltado para
esta área, e preciso desses dados para concluir meus estudos." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

Negativa integral de acesso: art. 4º, IV, da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação – LAI (dados
pessoais)
3
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"Olá Senado!
Tenho uma dúvida: estou estudando para o concurso do Senado já há
algum tempo e tive uma curiosidade. No edital de 2002, para o cargo de
Consultor Legislativo, existia uma consultoria na área de administração
pública (área I no edital de 2002, organizado pelo antigo Cespe, hoje
Cebraspe), porém, no edital de 2011, para também cargo de consultor
legislativo, não contemplou essa área (administração pública). Gostaria de
saber o que ocorreu com essa consultoria, se ainda existe, findou, migrou
para outra consultoria, mudou de nome, etc. Até porque estava pensando
em estudar para essa área. Só questão de curiosidade mesmo!" (sic)

ATENDIDO

"Prezados, preciso dos seguintes dados:
DETALHAMENTO QUANTO AO USO DE CARTÃO CORPORATIVO POR PARTE
DE CADA SENADOR NESTA LEGISLATURA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2018. (SEJA
EFETIVA OU COMO SUPLENTE).
Seguem os dados necessários:
Nome;
Valor do gasto;
Detalhamento do gasto;
Integrante do gabinete que utilizou o serviço adquirido; Houve
comprovação fiscal do pagamento; Data do gasto;

ATENDIDO

Fico no aguardo o quanto antes.
Att, XXX." (sic)
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