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

Agosto de 2018
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 117 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Anual

Mensal

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

PEDIDOS
31
21
13
11
10
10
9
4
3
2
2
1
117

%

26,5%
17,9%
11,1%
9,4%
8,5%
8,5%
7,7%
3,4%
2,6%
1,7%
1,7%
1,0%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
01 (uma) negativa de acesso a pedidos formulados no mês de agosto de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de agosto de 2018.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Bom dia. Preciso da ajuda de vocês, pois estou elaborando xxx onde o
artigo 219 do código penal é o foco da minha pesquisa. Preciso
correlacionar as mudanças que este artigo sofreu ao lado do tempo com
os momentos históricos correspondentes. Quero material referente a
essas mudanças no art. 219, cp. Muito obrigado e aguardo resposta." (sic)
"Prezados (as),Gostaria de acesso à portaria/decreto que estabelece cotas
para negros nos concurso para o Senado Federal.Obrigado." (sic)
"Solicito o detalhamento da verba destinada ao Ministério da Fazenda,
aprovada por meio do PLN 2/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019."
"Solicito saber das presenças nas sessões conjuntas do Congresso
Nacional do deputado xxx entre os anos de 2015 e 2018."
"Bom Dia,Estou fazendo um xxx e gostaria de pedir um arquivo com todos
os projetos e matérias que ja tramitaram e ainda tramitam no Senado
Federal. Todos juntos em um unico arquivo.Teria condições de vocês me
enviarem este arquivo?" (sic)
"Solicito o envio da lista de todos os senadores em exercício"
"Boa noite, gostaria de confirmar a lista de senadores que votaram a nova
lei de migração.
"Solicito o anexo que faz referência às togas utilizadas pelos juízes que é
mencionado no Decreto Imperial, número 1326 de 10 de fevereiro de
1854, pois localizei o decreto no site do Planalto, porém não possui esse
anexo específico."
"Solicito que seja encaminhado o quantitativo de servidores beneficiados
pelo § 3º, art. 98, Lei nº 8.112/90, que trata da concessão de horário
especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com
deficiência. Solicito, ainda, que seja informado qual foi a quantidade de
horas ou percentual de redução da carga horária do servidor amparado
pelo § 3º, art. 98, Lei nº 8.112/90, bem como a deficiência a qual fora
enquadrada o cônjuge, filho ou dependente, isto é, Síndrome de Down,
Autismo." (sic)
"Boa tarde! Não sei se já existe algo parecido (se houver peço que me
informe), isenção de impostos sobre as cadeiras de rodas (todos os tipos)!
Aguardo retorno!" (sic)
"Bom dia!Sou xxx e preciso de Projetos de Lei relacionados a nascentes
e conservação do solo. Por gentileza, envie link para eu consultá-los!!
Atenciosamente." (sic)
"Bom dia, preciso de material para xxx sobre artigo 215 do código penal,
as mudanças ocorridas e aspectos históricos ecmoento vivenciado no país
naquele momento." (sic)
"Solicito receber listagem de todos os PDS - Projetos de Decretos
Legislativos - que regulamentam o trabalho do menor no Brasil (trabalho
infantil)."

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Em 2015, a Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu um cronograma
para cumprimento do Plano de implantação dos procedimentos contábeis
patrimoniais - PIPCP com a descrição dos procedimentos e os respectivos
prazos para atendimento (Anexo da Portaria STN n. 548, 24 de setembro
de 2015).Gostaria que a Instituição Senado Federal, tendo por base os seus
registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, informasse o cumprimento deste plano por item
d". (sic)
"Boa tarde.Desejo saber se existe previsão de concurso público para o
Senado.Grato." (sic)
"Estou acessando o site do Senado Federal o Painel Legislativo e quando
clico na 107° Sessão Deliberativa Ordinária, abre outra janela informando
que o diário não foi cadastrado no sistema, verifique seus parâmetros de
pesquisa. Solicito receber por e-mail o Diário do Senado Federal referente
a essa sessão."
"Boa tarde. Gostaria, por favor, de saber como os senadores votaram pela
aprovação do parecer xxx no item 11 (Projeto de Lei do Senado n 612, de
2011 que altera os arts. 1.723 e 1.726 do Código Civil, para permitir o
reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo) da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa na 28ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA" (Sic)
"Solicito receber a lista dos senadores ativos do Senado Federal."
"Pesquisei no portal do Senado informações referentes aos Anais da
Assembleia Constituinte de 1988, entretanto não encontrei informações
relativas ao ensino domiciliar ou temas correlatos, como, por exemplo,
home schooling e descritos do artigo 205 a 214 da Constituição Federal.
Preciso receber, caso existam, esses documentos, pois eles serão
utilizados na elaboração de uma decisão referente a um recurso
extraordinário que será elaborado pelo ministro xxx sobre ensino
domiciliar. "
"Solicito receber todas as notas taquigráficas, impressas, da audiência da
CDH, ocorrida no dia 8/8, com o tema "Medicamento SPINRAZA: o direito
à vida na mão dos tribunais"."
"Venho, na qualidade de xxx, por meio deste e-mail, requerer
gentilmente materiais jurídico que possam ser enviados à minha
residência. Anseio, com isso, acompanhar as leis, estatutos e projetos
desenvolvidos nessa Casa. Se possível, gostaria de receber a Constituição
Federal atualizada, assim como Códigos e anteprojetos que estão em
discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. xxx
"Gostaria, se possível for, que fosse enviado para o endereço acima, não
por e-mail, a relação completa dos senadores atuais, duração de seus
mandatos, seus partidos e estados. Esperando ser atendido, agradeço
desde já." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Bom dia!! Ao que se refere ao valor de ´Divulgação da atividade
parlamentar´, o senador xxx usou R$ xxx, enquanto o Senador xxx não
usou nenhum real, e o Senador xxx gastou R$ xxx. Minha dúvida é a
seguinte: como um consegue gastar quase xxx reais e o outro não gasta
nada??.xxx" (sic)
"Boa tarde, meu nome é xxx, xxx. Durante pesquisa para elaboração da
xxx - cujo tema xxx - surgiu a necessidade de obter dados relativos às
discussões legislativas que precederam a promulgação do Código de
Processo Penal de 1941 (Decreto-Lei nº 3.689/41), sobretudo com relação
ao artigo 156 dessa Lei, que diz respeito diretamente ao tema por mim
pesquisado. Gostaria de saber se é possível ter acesso a essas discussões
legislativas e, sendo possível, como eu deveria proceder para obtê-las.
Atenciosamente, xxx." (sic)
"Bom dia. Como posso ter a informação de quais senadores tentarão a
reeleição e quais os que continuarão no cargo? Obrigado." (sic)
"Olá! Trabalho na xxx e nós estamos remodelando a nossa pesquisa de
satisfação. Estou recolhendo exemplos de pesquisas de satisfação de
outros órgãos públicos. Desse modo, gostaria de receber, por e-mail, a
pesquisa de satisfação da xxx, se houver. Gostaria de saber também qual
a taxa de resposta que vocês obtêm com a pesquisa (porcentagem de
manifestantes que responde à pesquisa). " (sic)
"Olá, sou xxx e utilizo o Diário Oficial do Senado como uma das fontes da
minha pesquisa. Pesquiso sobre o Projeto de Lei Complementar 122/2006,
que esteve em tramitação no Senado, o projeto foi aprovado no primeiro
turno pela Câmara dos Deputados. Estou buscando os discursos políticos
contidos nas sessões que este projeto esteve em pauta no Senado, porém,
tendo muita dificuldade para saber a numeração das sessões, pois busco
pelo nome do projeto, não consigo encontrar informações suficientes.
Portanto solicito a vocês a informação de quais pautas esse Projeto está
inserido, dentre outras informações sobre ele? " (sic)
"Gostaria de saber se tem alguma previsão de, ainda no ano de 2018 ou
2019, haver um novo concurso público para servidores? Caso não, Por
quê?" (sic)
"Boa tarde senhor senador, recebi uma mensagem do grupo xxx
informando que seria possível, através deste contato, receber materiais
atualizados de tudo o que está sendo aprovado e sendo tratado no nosso
país, inclusive a Constituição federal atualizada. Gostaria de receber esses
materiais para que eu possa estar sempre atualizada. "
"Gostaria de ter acesso às atas e notas taquigráficas das sabatinas dos
seguintes ministros do STF: xxx. Att."(sic)
"Bom dia! A fim de conclusão de um trabalho acadêmico, gostaria de
solicitar um Fluxograma de um projeto de lei, explicativo, com prazos,
etc,para fins acadêmicos. Aguardo resposta.xxx (Sic)
"Solicito receber o número total de ausências das sessões realizadas no
ano de 2017 dos senadores, xxx."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

"Boa tarde Senado Federal!Me chamo xxx, sou de xxx e gostaria muito de
saber da previsão do edital do concurso de Polícia Legislativa do Senado
Federal. Gostaria de saber se vai ficar pro ano que vem ou será ainda neste
ano ainda, pois assim, melhoraria meu plano de estudo. Sou xxx e tenho
um sonho de trabalhar com vocês ai no Senado Federal. Desde já agradeço
pela atenção."(sic)
"Pedido de informação: Levando em consideração que na internet há uma
infinidade de sites especulativos e inclusive deixando isso de lado, gostaria
de saber se há previsão de concurso para para o Senado Federal na área
jurídica par 2018 e 2019." (SIC)
"Bom dia, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta com relação aos
reajustes dos planos de saúde. Vi que vai ser montada uma CPI e gostaria
de saber quais vão ser as datas das discussões e se existe algum projeto
que já está andando com relação a isso. Agradeço pela atenção, xxx." (sic)
"Gostaria de saber por que os senadores não estão exercendo seus
horários de trabalho corretamente, pois estou assistindo à TV Senado
desde o inicio do dia e só está sendo transmitidas reprises de entrevistas.
No caso dos parlamentares excederem o seu horário de trabalho
certamente irão receber horas extras, e no caso em que não cumprem sua
jornada de trabalho completa, recebem descontos em seus salários ou vão
devolver o valor recebido pelas horas extras? Essas regras trabalhistas não
valem para os senadores? Como funciona? "
"Solicito receber cópia dos projetos e que alteram a Lei 8.666/93, que
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos e a Lei 10.520/02,
que institui o pregão como modalidade de licitação."
"Bom dia!Gostaria de receber informações sobre o Pregão xxx que se
encontra suspenso. Existe uma previsão de reabertura do referido pregão?
Seguem os dados do pregão:PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx OBJETO - O
presente pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada
em TI Telecomunicações para fornecimento e instalação de Centrais de
Atendimento baseadas em tecnologia VoiP, para atender às necessidades
do Senado Federal relativas aos núcleos de atendimento da Coordenação
de Relacionamento com o Cidadão do Senado Federal – CORCID,
Coordenação de Telecomunicações – COOTELE e Coordenação de
Atendimento – COATEN, com serviços de atualização, durante 12 (doze)
meses consecutivos. xxx." (sic)
"Gostaria de saber o tamanho (em metros quadrados) do gabinete do
senador xxx para calcular se há espaço suficiente para os xxx funcionários
que trabalham no gabinete e no escritório de apoio. Por orientação do
gabinete, também solicito a metragem do escritório de apoio, localizado
no centro de xxx e igualmente pago com recursos públicos. As informações
se destinam à redação de reportagem sobre o exercício da atividade
parlamentar a ser publicada na xxx." (sic)
"Gostaria de receber a lista com os nomes de todos os Presidentes da
República."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Gostaria de saber se para o cargo de Analista Legislativo, com
especialidade em processo legislativo, do concurso do Senado Federal, é
necessário ter a carteira da xxx."
"Gostaria de receber a listagem de todos os senadores que exerceram
mandato na atual legislatura (inclusive os suplentes) e os respectivos
períodos de exercício. Grato." (sic)
"Ola, quero saber os dados de viagens da Senadora xxx deste ano (2018),
principalmente com viagens." (Sic)
"Solicito receber o texto do veto 32/2018, que trata sobre o piso salarial
nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate
às Endemias, xxx.
"Boa tarde, meu nome é xxx, estou desempregado e ganhei uma bolsa de
estudo para xxx. Venho, por meio deste e-mail, solicitar materiais jurídicos
que possam ser enviados para a minha residência ou por e-mail (xxx).
Desejo acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossas
Excelências. Se possível, gostaria de receber a Constituição federal (CF)
atualizada, assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional." (sic)
"Boa tarde, Sou xxx. Atualmente pesquiso sobre o trâmite da Lei
1.079/1950 que se originou do PLS 23/1948 do Senado Federal. A partir da
lista de publicações oficiais sobre a matéria, gostaria de acompanhar os
debates parlamentares nos Diários do Congresso Nacional, porém não
consigo acessar os links, pois quando tento acessar recebo a mensagem
"Diário não cadastrado no sistema, verifique seus parâmetros de
pesquisa". Obtive o mesmo problema com a tramitação pela Câmara dos
Deputados e eles me enviaram um tutorial de como corrigir o link. Já entrei
em contato com o Senado em dois momentos diferentes e fui ignorado
em uma e na outra fui informado de que não haveria meios de me ajudar.
Gostaria de pedir encarecidamente que me elucidassem sobre a dúvida
que apresento, pois o tema é importante para a pesquisa que realizo.
Agradeço desde já!" (sic)
"Gostaria de solicitar o texto do Acordo Básico de Cooperação Econômica
e Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular e Democrática da Coreia, assinado em Pyongyang,
em 28 de outubro de 2010, referente ao PDS 92/2018, pois não está
disponível no Diário do Senado como descrito no DOU."
"Solicito o registro de votação da MP 699/2015, que altera a Lei
9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e foi transformada
na Norma Jurídica 13.281/2016, com todos os nomes dos senadores que
votaram contra ou a favor da matéria. Peço prioridade no atendimento de
acordo com o Estatuto do Idoso."

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
cópia integral, preferencialmente por e-mail, da minuta da portaria do
Senado Federal para a nomeação de xxx para o cargo efetivo de xxx, do
concurso de 2012, e também do eventual processo administrativo do qual
esta minuta faz parte (ou faria parte). Favor reproduzir estes
questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela
atenção." (sic)
"Prezados Srs.,Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação: No xxx do SF, na fl. xxx, lê-se que ‘constatou-se
uma retração da força de trabalho representada pelos servidores efetivos’
e que ‘de 2011 a 2015, o Senado Federal, em decorrência das mudanças
sociais e do amadurecimento do Estado democrático de direito, ampliou
suas atividades’. E que a ‘intensificação dos trabalhos acarreta a
necessidade de mais e melhores profissionais, não apenas nas áreas
diretamente relacionadas ao processo legislativo e à interlocução com a
sociedade, mas também na área de gestão e de informática, nas unidades
de consultoria legislativa e de orçamento, nos setores de qualificação
profissional, de ampliação, conservação e melhoria dos espaços físicos,
assim como em outros setores que dão o suporte indispensável ao pleno
funcionamento da Casa’.Dessa feita, tem-se que demanda de serviços
aumentou e quantidade de servidores efetivos teve forte redução.
Assim, questiona-se como isso possível e se houve substituição da força
de trabalho de servidores efetivos por outro tipo de força de trabalho?
Favor, reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Boa tarde!Estou realizando pesquisa sobre direito das sucessões e
preciso da exposição de motivos do xxx, sobre o livro direito das sucessões,
no anteprojeto de Código Civil. Os senhores poderiam me enviar <a
href=http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:arti
go.revista:1975;1000419966>Exposição de motivos do xxx, sobre o livro
direito das sucessões, no anteprojeto de codigo civil</a>." (sic)
"Sr. Ouvidor. Sou xxx e gostaria de receber informações completas sobre
a frequência de todos os senadores xxx em exercício no Senado desde o
início de seus mandatos até os dias de atuais." (sic)
"Com base no art. 37, parágrafo 3o, inc. II da CF, solicito a disponibilização
da exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, projeto
166/2010 do senador xxx. Esclareço que a cópia impressa não é
necessária; até prefiro que o envio seja feito por e-mail em pdf, embora
não haja essa opção no formulário. Esta solicitação só é necessária porque,
atualmente,
tentativa
de
acesso
pelo
endereço
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/116731> retorna somente mensagens de erro referentes ao
servidor Apache."(sic)

ATENDIDO

EM TRATAMENTO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados Srs,Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação: No xxx, na fl. xxx, 1º parágrafo, lê-se que:
“Portanto, a partir dos dados acima, a instituição deve estar atenta ao
percentual de servidores de carreira e servidores comissionados, pois, em
dezembro de 2014, os comissionados constituíam a maioria de
servidores.”Assim, tendo em vista a Lei 12.527/2011 – “Art. 32.
Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente
público ou militar:”, inciso “ I - 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;” pergunto:1- Por que o fato de os servidores comissionados no
SF serem maioria deve ser motivo de atenção?2- Existem restrições legais
sobre a nomeação de comissionados?3- Quais seriam? Favor reproduzir
estes
questionamentos
juntamente
com
a
resposta.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Solicito a cópia da tramitação da MPV 842/2018, que concede rebate
para liquidação de operações de crédito rural do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar, e revoga dispositivos da Lei nº
13.606, de 9 de janeiro de 2018."
"Gostaria de receber um relatório com as informações sobre como foram
gastas todas as emendas parlamentares dos senadores em cada estado."
"Prezados Srs.,Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação:No xxx, na fl. xxx, 2º parágrafo, lê-se que ‘Há
registro de grande número de demandas feitas pelas áreas, solicitando
servidores.’Gostaria de receber cópia integral de todas as demandas
disponíveis.Favor, reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta.Muito obrigado pela atenção." (sic)
Bom dia,"Solicito certidão de objeto e pé sobre o Processo Administrativo
nº xxxx."
"Solicito toda documentação de tramitação da Medida Provisória n° 820
de 2018, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para
acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária."
"Prezados e prezadas, boa tarde. Solicito, por gentileza, informações
quanto à eventual Projeto de Lei sobre "desapropriação reversa", isto é,
sobre a alteração do Decreto-lei 3.365/1941, art. 2º, § 2º, que determina
que os Estados e o Distrito Federal não podem desapropriar bens da
União, nem os Municípios, bens dos Estados ou da União, nos termos do
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 172816), autorizando os
Municípios a desapropriarem imóveis de propriedade de Estados e da
União. xxx.
"Venho por meio desta solicitar acesso ao ofício encaminhado pelo
Senado à AGU, via e-mail, no dia 21 de maio de 2018 pelo processoxxx,
bem como a resposta a esse ofício. A resposta a essa solicitação deve ser
encaminhada, preferencialmente, em meio eletrônico ou, na
impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e a forma pela
qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação." (sic)

EM TRATAMENTO

ATENDIDO

ATENDIDO

EM TRATAMENTO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados. Boa noite. Considerando a Lei de Acesso à Informação, o fato
é que xxx um grupo sobre xxx e a mensagem oficial do Senado (arquivo
anexado), gostaria de uma manifestação oficial se o Brasil é signatário da
Declaração Universal dos Direitos dos Animais (proclamada na Unesco, em
sessão realizada em Bruxelas - Bélgica, em 27 de janeiro de 1978)? Em caso
positivo, quais poderiam enviar os documentos e normativos internos
referentes à citada declaração? Atenciosamente, xxx." (sic)
"Prezados. Boa noite. Considerando a Lei de Acesso à Informação, o fato é
que xxx um grupo sobre xxx e a mensagem oficial do Senado (arquivo
anexado), gostaria de uma manifestação oficial se o Brasil é signatário da
Declaração Universal dos Direitos dos Animais (proclamada na Unesco, em
sessão realizada em Bruxelas - Bélgica, em 27 de janeiro de 1978)? Em caso
positivo, quais poderiam enviar os documentos e normativos internos
referentes à citada declaração? Atenciosamente, xxx." (sic)
"Prezados Srs., Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação: No xxx do SF, na fl. xxx, no item 7.1.5, lê-se que há
‘a) Necessidade de reposição da força de trabalho, por meio da
implementação de concursos públicos’ e que há ‘b) Necessidade de
equilíbrio no quantitativo de servidores efetivos e comissionados’.
Questiono se estas afirmações incluem também o cargo efetivo Analista
Legislativo / Especialidade Administração. Favor, reproduzir estes
questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela
atenção." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados Srs, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação: No xxx, lê-se que:“Ademais, foi verificada a
existência de contratos de serviços terceirizados os quais admitem a
contratação de terceirizados com atribuições inerentes a cargos de
provimento efetivo existentes no quadro funcional da Casa, o que vulnera
sobremodo os princípios constitucionais da moralidade e do concurso
público. Por exemplo, nos Contratos nºs. xx e xx, os postos de Auxiliar de
Execução (462 postos), Assistente de Execução (50 postos), Auxiliar
Técnico de Informática - nível I (117 postos) e Auxiliar Técnico de
Informática - nível II (30 postos), têm parte de suas atribuições, em tese,
sobrepostas às competências deferidas a servidores de carreira, quais
sejam, respectivamente, Técnico Legislativo - especialidade Processo
Legislativo, Técnico Legislativo – especialidade Administração, bem como
Técnico Legislativo - Especialidade Informática.”Da leitura atenta dos
artigos 387 e 407 do RASF, colados abaixo, e sabendo-se que
“implementar” significa também “executar”, pode-se concluir que o
AL/ADM pode exercer todas as atividades previstas para o TL/ADM, ou
seja, um AL/ADM pode substituir um TL/ADM na falta deste.Dessa
maneira, questiona-se se há o entendimento da Auditoria que o cargo
AL/ADM também poderia estar incluído no rol de cargos citados, já que a
demanda por AL/ADM também foi suprida, indiretamente, pela contração
de funcionários terceirizados da xxx. Art. 387. Ao Analista Legislativo,
Especialidade Administração, competem atividades de execução e
assessoramento, de nível superior e especializado, em matéria de
administração e outros ramos do conhecimento; realizar atividades
relacionadas a planejamento, formulação, organização, coordenação,
gestão, supervisão, execução, acompanhamento, controle e avaliação nas
áreas de: organização, sistemas e métodos; tecnologia; desenvolvimento
organizacional; documentação e informação; arquivo; desenvolvimento e
gestão de pessoas; processo administrativo e industrial gráfico; recursos
materiais e patrimoniais; licitação e contratos administrativos; finanças e
orçamentos públicos; governança corporativa e controle interno;
pesquisas, análises, instruções processuais e relatórios em matéria
administrativa;auditorias e perícias; fiscalização técnica de contratos; e
outras atividades correlatas. Art. 407. Ao Técnico Legislativo,
Especialidade Administração, competem atividades que envolvem a
implementação de planos, programas, projetos e serviços de: organização,
sistemas e métodos; tecnologia; desenvolvimento organizacional;
documentação e informação; arquivo; desenvolvimento e gestão de
pessoas; processo administrativo e industrial gráfico; recursos materiais e
patrimoniais; licitação e contratos administrativos; finanças e orçamentos
públicos; gestão estratégica, governança corporativa e controle interno;
auxílio na elaboração de pesquisas, análises, instruções processuais e
relatórios em matéria administrativa; auxílio na realização de auditorias e
perícias; fiscalização técnica de contratos; e outras atividades correlatas.
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção."(sic)

ATENDIDO

"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação: Nos Relatórios de Auditoria de Gestão e Relatórios
de Gestão do SF, aparece em vários trechos a citação de sobreposição de
atividades de servidores efetivos com as atividades de funcionários
terceirizados, além da necessidade de realização de concursos e do
aumento da relação da quantidade de servidores efetivos frente a
quantidade de servidores comissionados. Seguindo a mesma linha de
análise elaborada pelo Auditoria do SF e com base nas atribuições de
cargos previstas nos RASF, particularmente na versão vigente durante a
validade do Concurso de xxx e tendo em vista a Lei 12.527/2011 – “Art. 32.
Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente
público ou militar:”, inciso “ I - 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;” gostaria de saber se existem atividades reservadas aos
Analistas Legislativos – Especialidade Administração que também são
executadas por alguns dos 16 cargos de servidores comissionados
previstos no RASF. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente
com a resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Gostaria de ter acesso às verbas ou às emendas públicas que as
prefeituras e estados recebem para investir em saúde, educação e
saneamento. Todas as verbas públicas enviadas mensalmente. Pretendo
acompanhar tudo que for aplicado na minha cidade e estado." (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
cópia integral do Projeto Básico referente ao contrato xxx, firmado com a
empresa xxx.Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
Deseja receber resposta no formato: Arquivo CSV, Arquivo XML, Planilha
e Cópia impressa. "Gostaria de saber quais dos atuais senadores já
exerceram o cargo de governadores de estado além dos seguintes: xxx, xxx
e xxx. Gostaria de saber também quais os atuais senadores são suplentes,
o partido e o estado a que eles pertencem e suplentes de qual senador.
Estou cursando xxx, na xxx, o motivo da informação acima é para um
trabalho de xxx. xxx."(sic)
"Olá, gostaria de saber quais os direitos dos suplentes de Senador. O que
os suplentes de senadores têm direito quanto à remuneração, auxílios
etc." (sic)
"Olá, boa noite! Meu nome éxxx e sou xxx. Estou desenvolvendo um
projeto
e
preciso
ter
acesso
à
informação
abaixo:
Como faço para ter acesso ao total de projetos criados e projetos
aprovados
de
um
parlamentar?
Desde já agradeço e me coloco a disposição para maiores
esclarecimentos."(sic)
"Olá, Solicito o envio de uma planilha listando nome, cargo e
remuneração de todas as pessoas empregadas no gabinete do senador xxx
desde 2015. Obrigado, xxx." (sic)
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"Prezado(a), Eu, xxx, na condição de xxx, solicito a cópia integral do
processo administrativo nº xxx.
"Boa tarde, Senado! Por gentileza, gostaria de saber quais os exames
médicos pedidos para quem passa num concurso público para a Casa.
Obrigado pela atenção e pela gentileza!" (sic)
"Solicito receber a cópia do PLS 757/2015, que altera o Código Civil, o
Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Processo Civil para não
vincular automaticamente a condição de pessoa com deficiência a
qualquer presunção de incapacidade, mas garantindo que qualquer
pessoa com ou sem deficiência tenha o apoio de que necessite para os
atos da vida civil."
"PERGUNTA AO SENADO FEDERAL xxx Senhor (a) Servidor (a) Pela lei de
acesso à informação, respeitosamente, sobre a gratificação de "Adicional
de Qualificação" aplicada aos servidores do Senado Federal, Pergunta-se:
1) quantos servidores públicos do Senado são beneficiados por esta
gratificação? Este benefício contempla servidores comissionados,
designados
e
efetivos?
2) Vocês possuem os dados detalhados e atualizados de quantos
funcionários possuem graduação, pós-graduação, mestrado ou
doutorado?
poderia
informar?
3) qual o valor total despendido apenas para esta gratificação em 2017?
(seja
valor
real
ou
mesmo
valor
aproximado)
4) há quantos anos o Senado aplica este benefício aos seus funcionários?
Agradeço a resposta. O Mesmo questionário foi formulado à xxx (e foi
respondido) e está ajudando no estudo sobre a formação acadêmica dos
funcionários
públicos.
xxx."(sic)
"Prezados Srs., Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de
obter cópia integral, preferencialmente, por e-mail dos seguintes
documentos:
1- Processo nº xxx 2- Acórdão do TCU nº xxx 3- Memorando Nº xxx 4Processo nº xxx 5- Portaria da Diretoria-Geral nº xxx 6- O quadro de
lotação ideal e os demais relatórios, elaborados a partir da Portaria da
Diretoria-Geral nº xxx 7- Relatório de Auditoria nº xxx 8- Relatório de
Auditoria nº xxx 9- Relatório de Auditoria nº xxx Favor, reproduzir estes
questionamentos com a resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic)
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EM TRATAMENTO

"Prezados Srs., Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de
obter cópia integral, preferencialmente por e-mail, dos seguintes
documentos: 1 - Estudo comparativo elaborado pela xxx sobre os postos
de trabalho do contrato em relevo e os cargos efetivos previstos no
Regulamento Administrativo do Senado Federal, realizado em auditoria
executada, acerca do Contrato nº. xxx, firmado com a empresa xxx., o xxx
- o qual identificou um total de 33 (trinta e três) espécies de postos de
trabalho terceirizados com atribuições assemelhadas a atribuições de
cargos efetivos, no qual foi recomendada à Administração a elaboração de
plano de substituição de tais postos por cargos efetivos.
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Solicito informações sobre os valores totais despendidos com
publicidade institucional, inclusive as despesas com TV e Rádio do Senado
relativos ao exercício de 2017."(sic)
"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
a seguinte informação:No relatório de Auditoria de Gestão nº xxx, na pág.
xxx, xxx parágrafo, encontra-se o seguinte trecho: “Cumpre destacar mais
uma vez a insuficiência de servidores efetivos no órgão de Controle
Interno e a necessidade de a Administração do Senado Federal dotar a
SCISF de quadro de pessoal adequado para a realização de suas funções
institucionais elencadas no Art. 74 da Constituição Federal.” Assim,
gostaria de saber: 1 - Para quais cargos de servidores efetivos
especificamente foi detectada a insuficiência de servidores efetivos no
órgão Controle Interno, citado neste trecho do Relatório de Auditoria? 2 –
Já houve a nomeação de novos servidores efetivos para o órgão de
Controle Interno? Favor reproduzir estes questionamentos juntamente
com a resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Gostaria de saber quando terá concurso para o Senado Federal."
"Olá, boa tarde, meu nome é xxx, e temos na nossa grade a matéria de
Direitos Humanos, e, eu queria saber quais são os projetos de leis que
estão vigorando no país ou no estado para a educação no geral e com foco
na legislação que regulamenta a Biologia como profissão.Desde já
agradeço! Obrigado!"(sic)
Bom dia! O "Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal", disponível
em
http://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf,
indica a existência de 38 cargos vagos de CONSULTOR LEGISLATIVO,
especialidade ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO. Diante disso, solicito
respeitosamente:
a) a distribuição dessas 38 vagas entre as diversas subáreas (agricultura,
cultura e desporto etc); b) o número de consultores lotados atualmente
em cada subárea que já reuniram as condições para se aposentarem.
Muito obrigado! (sic)
"Solicito o comparativo de exercícios financeiros dos anos 2016, 2017 e
2018, do que foi planejado e do que foi pago dentro de cada exercício
referente à emenda parlamentar."
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"Caros, Solicito cópia da ficha funcional da servidora aposentada xxx, em
que conste, além da data de admissão, datas de eventuais transferências,
licenças, aposentadoria e outras movimentações. Obrigado." (sic)
"Boa tarde, Gostaria de obter os considerandos e as discussões relativas
à Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998.
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter
cópia integral do Projeto Básico referente ao contrato xxx, firmado com a
empresa xxx, conforme consta no Relatório de Auditoria de Gestão nº xxx,
onde se lê o seguinte trecho, na fl. xx, parágrafo 1: “(...)inclusive
apresentando no Projeto Básico da contratação a argumentação de que
“sem o efetivo provimento de cargos públicos, os contratos
administrativos de terceirização de mão-de-obra foram, por muito tempo,
a solução encontrada para o desempenho de atividades que, apesar de
próprias de servidores concursados, não poderiam deixar de ser
executadas, sob pena de prejuízo maior da instituição”.” Por gentileza,
reparem que o trecho “sem o efetivo provimento de cargos públicos, os
contratos administrativos de terceirização de mão-de-obra foram, por
muito tempo, a solução encontrada para o desempenho de atividades
que, apesar de próprias de servidores concursados, não poderiam deixar
de ser executadas, sob pena de prejuízo maior da instituição” NÃO consta
do Termo de Referência, que consta no Edital nº xxx, que materializou o
xxx), link do Instrumento Convocatório, xxx Assim, parece ser que o
Projeto Básico e o Termo de Referência são documentos DISTINTOS,
justificando a cópia especifica do Projeto Básico. Favor reproduzir estes
questionamentos juntamente com a resposta.Muito obrigado pela
atenção.” (sic
"Boa tarde, sou xxx, e estou fazendo minha xxx com a temática de xxx e
sua relação com as emendas parlamentares individuais (deputados
federais). Encontrei as informações das emendas individuais para os anos
de 2015 a 2017, no entanto meu interesse está em dados após 1999 a
2017. Onde poderia obter essas informações? Dados que busco: emendas
parlamentares individuais dos deputados federais para o período 19992017." (sic)
"Li uma noticia, por meio da internet que relata que noticiava a abertura
de concurso público para o Senado Federal, no entanto, gostaria de obter
maiores informações sobre o edital de abertura com as informações
pertinentes aos cargos abertos; a quantidade das vagas; níveis de
escolaridade; cidades de realização das provas; e quando serão abertas as
inscrições. Aguardo uma resposta sobre quando será a realização do
concurso público do Senado Federal."
"Sou xxx e venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que
possam ser enviados para a minha residência. Desejo com isso
acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossas
Excelências. Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF)
atualizada, assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue, logo abaixo,
meus dados para envio.xxx
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"Solicito informações sobre o custo mensal de cada senador, custo esse,
discriminado por item, adicionando a parte, a quantidade de assessores e
auxiliares
e
respectivos
vencimentos.
Agradeço pela atenção dispensada." (sic)
"Solicito informações sobre o custo mensal de cada senador,
discriminado por itens de custeio, também informar a quantidade de
assessores e auxiliares com seus respectivos vencimentos. Obrigado." (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber
se existe algum xxx em relação aos servidores comissionados e aos
funcionários terceirizados do SF.Em caso positivo, gostaria de receber
cópia destes. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
"Desejo saber quando terá concurso público para o cargo de médico no
Senado Federal."
"Preciso da planilha orçamentária dos senadores xxx, xxx e xxx, ambos do
estado xxx." (sic)
"Prezado/a, bom dia. Gostaria de solicitar acesso aos Diários do Congresso
Nacional listados abaixo, referentes à tramitação do PL 23/1948, uma vez
que não estão cadastrados no sistema. A finalidade da consulta é para a
realização de pesquisa acadêmica. Agradeço pela atenção. Cordialmente,
xxx.
Documentos
solicitados:
Data
Documento
oficial
10/12/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
13291-13294
10/12/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
13291
27/11/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
12570
24/11/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
12176-12177
12/11/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
11605-11606
07/11/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
11281-11284
15/10/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
10302
12/10/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
10127-10128
23/09/1948
Publicado
no
DCN
Páginas
9198
11/06/1948 Publicado no DCN Páginas 4329-4334." (sic)
"Bom dia, gostaria de saber o valor bruto e líquido da última remuneração
do ex-servidor xxx, ocupante do cargo de xxx, matrícula xxx, CPF xxx,
admitido em xxx e falecido em xxx. Obrigado." (sic)
"Senhor senador da República, Venho, através deste e-mail, solicitar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência.
Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos
por Vossa Excelência. Se possível, gostaria de receber a Constituição
federal (CF) atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em
discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue,
logo abaixo, meus dados para envio. xxx
"Bom dia, necessito com urgência do endereço do senhor xxx, uma vez
que o mesmo já foi procurado por diversas vezes em diferentes endereços,
por xxx para ser citado sobre um processo em trâmite xxx, não sendo
encontrado."(sic)
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"Venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser
enviados para a minha residência. Desejo com isso acompanhar as leis,
estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência. Se possível,
gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada assim como
códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional.
Desde já agradeço a atenção. Segue, logo abaixo, meus dados para envio."
(sic)
"Quero saber qual é o grau de estudo do senador xxx, caso seja superior,
qual a área de formação, a cidade natal e a profissão antes de exercer o
cargo como senador, já que esses dados não estão disponíveis em
Biografia na página do Senado."
"Gostaria de saber quando abrirá um concurso para o Senado Federal."
"Solicito cópia da lista de votação nominal da MPV 783/2017, que institui
o Programa Especial de Regularização Tributária junto à Secretaria da
Receita Federal e da MPV 795/2017, que dispõe sobre o tratamento
tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo
de petróleo ou de gás natural."
"Gostaria de saber a exposição de motivos das leis 8132/90 e 6729/79.
Obrigado." (sic)
"Prezado (a), Sou xxx. Estou procurando as razões de motivo da Lei
10.216/2001 (Lei sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais), porém só achei a ementa. Gostaria de saber se os
senhores poderiam me enviar algo mais detalhado.
"Senhor Senador da República, Venho, por meio desta mensagem,
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha
residência. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos
desenvolvidos por Vossa Excelência. Se possível, gostaria de receber a
Constituição federal atualizada, assim como códigos e anteprojetos que
estão em discussão no Congresso Nacional. Estou tentando concurso
público, mas não estou tendo condições de comprar esses materiais
jurídicos. Desde já agradeço a atenção. Segue abaixo meus dados para
envio: xxx
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"Olá,
Meu nome é xxx.Entro em contato para saber se vocês poderiam me
ajudar com informações sobre a composição da Assembleia Nacional
Constituinte, pois estamos produzindo um especial sobre a ANC. Eu
naveguei no portal de vocês e achei a base de dados da Assembleia
Constituinte
1987-1988:
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?smode=advanced
Queria saber se seria possível me enviar dois arquivos. Um com as
seguintes
colunas
relativas
aos
senadores
da
ANC
Nome
Partido
Estado
Data
de
Nascimento
Comissões
que
participou
E outro arquivo com todos os constituintes com as seguintes colunas
Nome
Cargo
(Deputado
ou
senador)
Emendas
Apresentadas
Emendas
Aprovadas
link
direto
no
base
de
dados
O processo de consulta individual demandará muito tempo e acredito que
vocês tenham como fazer essa consulta com mais agilidade nos arquivos.
Será que podem me ajudar? Muito obrigado." (sic)
"Bom dia. Sou xxx, tenho que fazer um trabalho sobre o anteprojeto do
futuro do Código Penal, não consegui localizar aonde ele se encontra
tramitando, poderiam me dar alguma informação, e fonte de pesquisa.
Desde já, agradeço. xxx." (sic)
"Solicito a relação xxx de servidores e de senadores com o seguinte
detalhamento: 1 - nome completo; 2 - idade; 3 - data do início do
pagamento da pensão; 4 - valor da pensão; 5 - nome do instituidor; 6 informar se o instituidor era servidor ou senador; 7 - informar se a
pensionista teve e pensão suspensa por decisão do TCU; 8 - informar se a
pensionista recuperou a pensão por decisão judicial. Apresentar os dados
em planilha eletrônica Excel." (sic)
"O Senhor xxx, a pedido da xxx, pergunta se o Senado Federal emite xxx
e quais os beneficiários tem esse direito. Quais os servidores podem usar
esse benefício nessa categoria e se tem algum normativo que regula e
define os critérios para essa emissão de xxx. Peço também que enviem o
normativo do Senado, que regule essas questões, para xxx.
"Sou xxx, e gostaria de saber quantos senadores são xxx ou xxx. Esse
mapeamento é importante para que possamos ter uma ideia melhor da
formação geral de nossos senadores. Desde já agradeço, Att" (sic)
"Boa tarde, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de ter
acesso aos documentos (solicitações, reclamações, elogios) que a xxx
recebeu entre 2016 e julho de 2018 e aos encaminhamentos (respostas,
investigações e outros) que foram dados a eles. Desde já, agradeço." (sic)
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"Estimados, Mi nombre es xxx. Estoy escribiendo mi tesis de grado para
finalizar la carrera de xxx. Me encuentro en la búsqueda de información
legislativa,
especificamente:Número
de
proyectos
de
ley
aprobados/sancionados, especificando el origen de los mismos (iniciativa
del poder ejecutivo, del poder legislativo o otros).Número de proyectos de
ley rechazados, especificando el origen de los mismos (iniciativa del poder
ejecutivo, del poder legislativo o otros).Estos datos para el período
legislativo 2014-2015, es decir, dos períodos. Si pueden proveerme
información para poder obtener la misma estaría muy xxx.
Espero su respuesta. Saludos, xxx
"Boa tarde, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de ter
acesso aos documentos (solicitações, reclamações, elogios) que a xxx
recebeu entre 2016 e julho de 2018 e aos encaminhamentos (respostas,
investigações e outros) que foram dados a eles. Desde já, agradeço." (sic)
"Solicitei, em 07/18, aos senadores do xxx, infelizmente não obtive
retorno. Meu nome é xxx. Venho, através deste e-mail, solicitar o envio
para a minha residência de um exemplar da Constituição Federal
atualizada. Se possível, gostaria também de receber outros materiais
jurídicos disponíveis, assim como códigos e anteprojetos que estão em
discussão no Congresso Nacional. Desde já, agradeço a atenção. Seguem
os dados para o envio:xxx
“Boa tarde. Por razões xxx, solicito por gentileza, que sejam enviados
todos os documentos relacionados à Medida Provisória 398/ 2007 e a Lei
11.652/ 2008, podendo ser arquivos de audiovisual e texto, incluindo
ementa da proposição, planilha com votos por senador e senadora e
partido em Plenário e Comissões, pareceres, discursos proferidos em
Plenário e Comissões, mensagens do relator, projetos originais e projetos
aprovados.” (sic)
"Gostaria de solicitar um documento que indique todos os senadores
fazem parte da CDH."
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