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

Setembro de 2018
Distribuição mensal dos pedidos de informação
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 116 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Mensal

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

PEDIDOS
38
21
13
10
9
8
8
3
2
2
1
1
116

%
32,7%
18,1%
11,2%
8,6%
7,8%
6,9%
6,9%
2,6%
1,7%
1,7%
0,9%
0,9%
100%

4. Local da informação recuperada

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

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F3C37F930027D4E2.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.131823/2018-95

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Gostaria de informações oficiais sobre o número de faltas de cada um
dos Senadores, durante o período entre 2010 e 2018." (sic)
"Solicito a Legislação que alterou o nome do: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, para: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde foi
acrescentado ao final do nome do instituto, o nome: Anísio Teixeira."
"Eu gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Lei 7.170/1983 (Lei
de Segurança Nacional)." (sic)
"Solicito o envio da cópia da Lei 12.933/2013 que dispõe sobre o benefício
do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com
deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes em
espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a MP 2.208/2001."
"Boa tarde, gostaria de saber se senador recebe décimo terceiro, décimo
quarto e décimo quinto salários. Tem um candidato aqui em Goiás que
disse que vai abrir mão desses benefícios, caso seja eleito." (sic)
"Solicito receber por email cópia do PLS 163/2018, que está em tramitação
no Senado Federal"
"Boa tarde. Em função da matéria divulgada, hoje, xxx, sobre gastos com
combustíveis do senador xxx, gostaria de obter, via Lei de Acesso à
Informação, cópia de três notas fiscais pagas pelo Senado e que constam
na página da Transparência. Gostaria de obter a descrição e a natureza dos
serviços prestados nas seguintes notas fiscais listadas abaixo.
Tipo de gasto: Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e
lubrificantes
Senador:
xxx
Fornecedor:
xxx
1)
26/09/2013
Documento
xxx
2)
16/10/2013
Documento
xxx
3) 14/11/2013 Documento xxx
"Prezados, Gostaria de obter a ata/registro taquigráfico completo da
sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado
realizada no dia 09/02/2006. Nela houve a sabatina para o STF do Ministro
xxx. Apesar de ter um arquivo referente a ela disponível no site, neste
arquivo não há a transcrição completa da reunião.xxx
"Bom dia! Gostaria de saber se há alguma previsão para o concurso de
analista legislativo do Senado Federal e, se afirmativo, quando será a
abertura do concurso.xxx
"Prezados, bom dia. Com base na Lei de Acesso à Informação, questionolhes sobre o motivo da extinção do cargo Técnico Legislativo Especialidade: Eletrônica e Telecomunicações. Segundo o quadro de
cargos efetivos deste Senado Federal, existiam 10 cargos vagos em 2017,
os quais serão extintos em 2018, totalizando 0 cargos vagos neste ano.
Será criado novo cargo em substituição ao extinto no próximo concurso
público?
Bom noite, solicito por cidadania a informação atualizada referente à
jornada de trabalho de um senador brasileiro." (sic)

SITUAÇÃO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Prezados, boa tarde. Necessito obter a ata de audiência pública do
Projeto de Lei do Senado nº 169/2017, ocorrida no dia 06.12.2017, a fim
de
verificar
qual
foi
o
deslinde
de
referido
ato.
Vocês podem me enviar, por favor? Obrigado." (sic)
"Boa tarde! Gostaria de saber quais propostas que entraram como Ideia
Legislativa pelo e-cidadania e entrou em vigor como Lei? Como assunto
principal (correios). Desde já agradeço."(sic)
“Prezados, estou cursando xxx, e meu objeto de pesquisa é a comparação
entre a Regulação Geral de Proteção de Dados, europeia, (RGPD) e a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais, brasileira, (Lei 13.709/2018). Para
isso, gostaria de ter acesso aos relatórios escritos das reuniões que foram
realizadas no processo de aprovação das PLC 53/2018 e PLS 330/2013, em
especial, as que ocorreram no primeiro semestre de 2018. Eu tentei obter
esse material pelo sítio web do Senado, porém alguns links não direcionam
para o conteúdo esperado. Fico bastante agradecido por sua atenção, pois
o sucesso desse estudo depende do correto levantamento desse material.
Atenciosamente, xxx
"Gostaria de saber qual o valor da despesa anual de um senador, pois
recebi um vídeo por meio do WhatsApp, xxx, informando que o valor gasto
por ano é de xxx e gostaria de saber se é verdade."
"Boa tarde. Os senadores que estão em campanha eleitoral, para
reeleição ou para ocupar outro cargo político e não estão trabalhando no
Senado, continuam recebendo seus proventos, verbas e outros auxílios?
Aguardo resposta. Sem mais,xxx
“Prezados, Solicito declaração de acesso ao Senado Federal nos seguintes
meses: fevereiro, março, abril, junho, novembro e dezembro do ano de
2016.”(sic)
"Boa tarde, gostaria de informação acerca do número de cargo vagos
para Analista Psicólogo. Xxx
"Boa tarde, Sou xxx e estou pesquisando acerca da atuação do Congresso
Nacional, em especial na ocasião das Sessões Legislativas Extraordinárias.
Gostaria que, assim que possível, o Senado Federal pudesse me responder
os
seguintes
questionamentos:
01) A última Sessão Legislativa Extraordinária ocorrida no Congresso
Nacional foi a 3ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura no
período entre 19 de janeiro de 2004 e 13 de fevereiro de 2004?
02) Por qual razão a última Sessão Legislativa Extraordinária remunerada
foi a 1ª Sessão Legislativa Extraordinária de 52ª Legislatura?"
"Boa tarde, Gostaria de saber se há previsão para o concurso para Policial
Legislativo Federal? Att," (sic)
"Bom dia, Com o intuito de pesquisa, gostaria de saber como posso obter
a votação da Lei 8.078/90? Muito obrigado." (sic)
"Solicito cópia do inteiro teor da resposta do xxx ao Requerimento nº xxx,
em que se requereu: Requer, nos termos regimentais, sejam solicitadas ao
ministro do xxx, informações sobre a atuação do Comitê de Coordenação
das empresas estatais - CCE, quanto às negociações entre a xxx, e o xxx da
categoria. Finalidade: xxx. Atenciosamente, xxx." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
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"Bom dia. Eu preciso saber se o Concurso do Senado Federal acontecerá.
Quando? Eu tenho que esperar abrir o edital ou vocês podem me passar
essa informação? Xxx
"Olá, gostaria de ter acesso às seguintes informações referentes aos
senadores e deputados federais nos anos 2016, 2017 e 2018, por
parlamentar:
- Gastos totais mensais (salario, benefícios, assessores, viagens, etc)
Projetos
votados
e
votos
dados
Presença
em
plenário
Participação
em
comissões
especiais
e
votos
Peço envio das informações ou orientação de como/onde acessá-las.
xxx
"Bom dia, sou xxx, pela proximidade doxxx e acerca do tema do mesmo,
gostaria de solicitar, se possível, a quantidade de PL"s apresentados e
aqueles que foram aprovados, que tinham como tema a políticas para
mulheres, também, dentro da possibilidade, um levantamento
quantitativo (pode ser por porcentagem) de representação feminina
desde a redemocratização." (sic)
“Bom dia, meu nome é xxx. Recebi uma revista falando sobre o mandato
do senador xxx, a mesma, muito bem elaborada, com belas fotos coloridas
em xxx páginas contando uma história linda de um ‘senador atuante’,
gostaria de saber quanto custou xxx impressos pelo Senado Federal? xxx
peço esclarecimentos quanto a esse fato, já que sou xxx. Peço mesmo que
me respondam. Estou xxx aguardando.” (sic)
"Boa noite! Sou xxx e gostaria de servir no Senado, por isso, escrevo para
saber quando terá concurso para médico do Senado. xxx
“Olá, o Senado Federal costuma oferecer vagas para engenheiros de
quais especializações?” (sic)
"Onde vejo a votação nominal do Projeto de Lei do Senado n° 149, de
2015?" (sic)
"Bom dia. Preciso saber o quórum de votação da Lei 6830/80 (Lei de
Execução Fiscal), a fim de completar xxx sobre este assunto. Agradeço."
(sic)
"Senhores, boa noite. Por gentileza, gostaria de obter a lista dos
senadores que apoiam a xxx. Desde já grato por um valioso retorno.
Atenciosamente,xxx
"Gostaria de saber quantos funcionários trabalham no Senado Federal,
dentre eles, servidores, comissionados e terceirizados."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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“Boa tarde. Gostaria de saber como funcionam atualmente os cartões
corporativos da Casa. Quantos ainda existem no Senado? Quais
parlamentares, servidores ou diretorias têm direito ao cartão? Quando
eles podem ser usados? A verba pode ser sacada? É preciso comprovar por
meio de notas ou algo do tipo o uso da verba do cartão? Qual foi o valor
gasto este ano com os cartões corporativos? Nos últimos dois meses,
quanto foi gasto nos cartões e com o que? Quero acesso aos últimos dois
extratos mensais dos cartões corporativos do Senado.” (sic)
"Prezados, boa tarde. Sou xxx e foi solicitado a nós a exposição de
motivos do Decreto-Lei 73/66. Seria possível que vocês nos enviassem o
mesmo? Ou nos ajudassem a localizá-lo? Desde já agradecemos à atenção.
Atenciosamente,"
“Prezados(as) Servidores(as) do Senado Federal, solicito, gentilmente, o
recebimento da Exposição de Motivos do Projeto de Lei do Congresso
Nacional n° 19, de 1964, que gerou a publicação da Lei nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964.Infelizmente não localizei no site do Senado.Solicitei a
exposição de motivos à Câmara dos Deputados e me orientaram a buscar
no Senado, pois foi de iniciativa dessa importante Casa.
Sou xxxe preciso do documento para xxx. Se for possível, o envio de cópia
impressa também me atende. Muito obrigado!” (sic)
"Olá, sou xxx e gostaria de saber o contato do setor responsável por
realizar as traduções dos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil,
especialmente os da OIT, pois são objetos da minha xxx." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Prezados

Srs,

Com base na Lei de Acesso à Informação e em contradizendo o
Atendimento xxx, Pedido xxx, gostaria de obter cópia integral do PROJETO
BÁSICO referente ao contrato xxx firmado com a xxx, conforme consta no
Relatório de Auditoria de Gestão nº xxx, onde se lê EXPLICITAMENTE o
seguinte
trecho,
na
fl.
xxx,
parágrafo
xxx:
"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 acima NÃO consta do Termo de
Referência e nem do Edital nº xxx, que materializou o CT xxx, link do
Instrumento
Convocatório,
xxx
Assim, só se pode concluir que o PROJETO BÁSICO e o Termo de Referência
são documentos DISTINTOS, justificando a cópia especifica do PROJETO
BÁSICO, já que a cópia do edital NÃO atende de forma alguma ao
solicitado. 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;", peço
especial atenção para que seja fornecida a cópia do PROJETO BÁSICO.
Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção."
"Olá, atualmente eu sou xxx. O meu trabalho de investigação no xxx é
compreender como a desigualdade de renda na década de 1970 foi
examinada e discutida no Brasil. É sabido que no Brasil, no período do
‘Milagre Econômico’ (1968-1973), houve um aumento considerável do
Produto Interno Bruto (PIB), em contrapartida houve também
concentração de riqueza, como é apontado pela literatura especializada.
Diante disso, eu preciso responder questões acerca da concentração de
renda neste período, em especial: durante a década de 1970, houve uma
preocupação em discutir essa questão no Senado? Como foi debatida a
concentração de renda nesta instituição? E por quem foi debatida? As
justificativas para tais indagações nasceram da problemática da minha
pesquisa em investigar a questão da distribuição de renda no Brasil. Sendo
assim, elas se tornam relevantes no meu trabalho de delinear também a
história
econômica
do
país.
Ficarei feliz se me indicarem documentos históricos que me orientem a
responder
a
tais
questões.
Cordialmente,xxx

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Gostaria de receber algum documento que indique quantos e quais
projetos de leis sobre saúde, educação e segurança pública estão parados
no Senado Federal, aguardando aprovação, votação ou debate no
Plenário. Cito como exemplo o PLC 27/2017 (Medidas Contra a Corrupção)
e a PEC 106/2015 (que propõe reduzir o número de parlamentares no
Congresso Nacional), que estão, respectivamente, aguardando leitura do
requerimento e designação de relator. "
"Boa
tarde!
Já tem algum tempo que a senadora xxx se dedica exclusivamente aos
assuntos do seu xxx, o xxx. Minha pergunta é: a atividade como senadora,
como fica? E ainda, ela continua a receber os proventos como senadora?
Ela ainda vai ao Senado?" (sic)
"Desejo relatório do orçamento e despesas que o cargo de Senador e o
exercício da função acarretam, tanto o orçamento como a despesa,
especificando o tipo de atividade por Senador (e seu gabinete) e a soma
do total." (sic)
“Bom tarde! Gostaria de saber se neste site tenho acesso ao projeto de
lei apresentado pelo então senador do Império xxx, em julho de 1888,
sobre indenização dos antigos senhores de escravos.” (sic)
“Bom dia. Como posso acessar aos pronunciamentos feitos pelo senador
xxx? Muito obrigado.” (sic)
"Olá! Me chamo xxx, em 2016. Gostaria de saber onde posso localizar uma
lista dos partidos políticos existentes naquele período e também quais
destes partidos faziam parte da base governista, quais eram oposição e
quais se consideravam independentes. Agradeço muito se puder me
enviar tal informação ou indicar onde posso encontrá-la no site do
Congresso. Desde já, muito obrigada!" (sic)
"Gostaria de ter acesso à agenda de reuniões e outros compromissos
públicos dos senadores xxx em Maio e Junho de 2018."(sic)
"Solicito que seja enviada cópia da Lei 13.546/2017, que dispõe sobre
crimes cometidos na direção de veículos automotores, para o e-mail xxx".
"Gostaria de saber quais foram as emendas dos senadores ao orçamento
dos anos de 2015,2016 e 2017.(sic)"
"Boa tarde, gostaria de ter acesso ao inteiro teor das emendas e dos
pareceres que foram emitidos em relação ao PLV 23/2005, que analisou a
MPV 252/2005. No entanto, ao realizar a pesquisa no menu atividade
legislativa, recebo a seguinte mensagem: pesquisa e detalhe da matéria
está temporariamente indisponível. Como devo proceder?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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"Trabalho com xxx desde xxx, e estudando acerca do assunto me deparei
com Projeto Lei do Senado Nº 135/2017, de autoria do senador xxx que
utiliza
como
base
a
tese
do
xxx.
No dia 28/08/2018, entrei em contato no gabinete do referido senador e
me informaram que eu deveria enviar um e-mail a xxx, e assim o fiz. Até a
presente data não obtive resposta. Já no dia 30/08/2018, entrei em
contato novamente no gabinete do senador e me passaram a informação
que deveria enviar um novo e-mail, agora para o Sr. xxx.
Diante de vários contatos, por telefone, com o gabinete do senador,
resolvi ir pessoalmente ao Senado, cuja visita ocorreu no dia 10/09/2018.
No dia 11/09/2018, entraram em contato comigo do gabinete através da
xxx que me passou a informação da recusa do fornecimento xxx, pois xxx
não
autorizou
o
fornecimento
da
informação.
Quero muito ter acesso a esse trabalho, pois trabalho na área e também
estou fazendo xxx, cuja linha de trabalho será em desapropriação por
utilidade
pública
utilizando
a
mediação.
Enquanto estudante e cidadã gostaria de ter acesso a integralidade da xx
utilizada como basilar para elaboração do PLS 135/2017, e, ainda, uma
cópia do processo do referido PLS." (sic)
"Prezados,
Solicito informações acerca do motivo da extinção do cargo de técnico
legislativo, nível II, especialidade: Eletrônica e Telecomunicações. No
quadro de cargos efetivos atualizado em 14/09/2018 o número de cargos
vagos para a especialidade mencionada passou de 4 em 2017 a 0 em 2018
com indicação de extinção. Por oportuno, solicito informações acerca dos
10 cargos que eram vagos em 2017, eles serão transformados em outro
cargo ou simplesmente extintos? Há previsão de cargos para a
especialidade mencionada ou especialidade correlata em concurso
futuro?" (sic)
"Solicito respostas das questões a seguir: 1-nomes dos senadores que
atualmente são candidatos eleitorais pleito (2018), que apresentaram,
cito a seguir: 1.1- maior número de projetos de lei no mandato atual e
mandato anterior. 1.2- quantidades de participações nos discursos do
plenário do Senado Federal, no mandato atual e mandato anterior. 1.3assiduidade, no mandato atual e mandato anterior. 1.3.1- ausências no
mandato atual e mandato anterior." (sic)
“Solicito respostas das questões a seguir: 1-Nome dos senadores (lista)
preferencialmente em ordem alfabética referente a assiduidade no
Plenário do Senado por mandato e/ou por período ex.: (anual); 2-Nome
dos senadores (lista) preferencialmente em ordem alfabética referente a
quantidade de participações nos discursos no Plenário do Senado por
mandato e/ou por período ex.: (anual) ou ainda por matéria; 3-Nome dos
senadores (lista) preferencialmente em ordem alfabética referente a
assiduidade no Plenário do Senado por mandato e/ou por dia da semana,
mais especialmente nas segundas e sextas-feiras.” (sic)
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"Solicito
respostas
das
questões
a
seguir:
1-Lista de senadores que mais assiduamente participaram dos discursos
no
plenário
do
Senado
Federal.
2-Lista de senadores que mais assiduamente participaram dos debates nas
diversas comissões dos departamentos do Senado Federal como por
exemplo: 2.1- Leitura de proposições; 2.2- Matérias urgentes; 2.3 Debates
nas comissões; 2.4-Votações." (sic)
"Olá,
boa
noite!
Gostaria de receber informações referente ao senador xxx quando estava
exercendo
suas
funções
no
Congresso
Nacional:
Quanto ele destinou em emendas para os municípios de xxx?
E se ele teve emendas em conjuntos com outros senadores ou deputados?
Agradeço pela compreensão! Aguardo urgente a resposta." (sic)
"Bom dia, considerando a Lei de Acesso à Informação e legislação
pertinente, consulto a possibilidade de envio, através de e-mail, do Anexo
da "Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de junho de 2018",
publicada no Diário Oficial da União, nº 121, Seção nº 1, de 26 de junho de
2018, p. 1." (sic)
“Boa
Noite
Senhores(as)!
Estou fazendo xxx acerca das proposições legislativas relacionado a
Cannabis Medicinal no Brasil, e venho, através deste canal, solicitar todos
os projetos que foram propostos nesta casa sobre a Cannabis Medicinal,
do ano de 2010 ao ano de 2018. Vossa ajuda será de enorme importância!
Agradeço desde já e aguardo retorno!”
"Bom
dia!
Estou interessado em ser servidor público do SENADO e gostaria de saber
como é a jornada de trabalho para os servidores.
1º) )A jornada de trabalho é de 8h, 7h ou 6h de trabalho?
2º ) Se a jornada é menor que 8h ela é cumprida em horários distintos,
podendo ser designado para cumprir o horário no período da manhã ou
pela tarde - por exemplo das 07:00h às 14:00h ou das 13:00h às 20:00h?
3º) Há previsão de ocorrer o concurso em que momento?
"Olá, gostaria de saber sobre concursos."
"Prezados
Sres,
Com base na Lei de Acesso à Informação e em complemento ao
Atendimento xxx, Pedido xxx, gostaria de obter cópia integral digitalizada
do
Processo
físico
nº
xxx,
com
envio
por
e-mail.
Muito obrigado pela atenção." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Prezados
Srs,
(NEGATIVA INTEGRAL
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia integral
DE ACESSO)1
do estudo comparativo xxx. Este estudo é citado na pág. xx do Relatório
de Auditoria de Gestão nº xxx."
"Boa tarde, considerando a Lei de Acesso à Informação, solicito saber
informação se há alguma norma (portaria, Ato, Resolução, etc) que verse
ATENDIDO
sobre o horário de trabalho - considerando as escalas, 12 x 36, por
exemplo. E qual o número dessa norma?" (sic)
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1

Art.20 Decreto 7.724/2012 cc art. 26, §3º, Lei 10.180/2001- Restrição Especial: Documento
Preparatório/Sigilo funcional
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"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." (sic)
"Gostaria de saber qual o contrato que a TV Senado tem para geração de
imagem, prestação de serviço para produção, geração e veiculação de
conteúdo televisivo. A Solicitação tem o objetivo de comparar o preço em
relação ao contrato da xxx. Se possível, encaminhar cópia do contrato e
aditivos."
"Não encontrei no portal de dados abertos do Senado Federal a relação de
despesas de cada senador com cota parlamentar. Isso não está disponível
para livre consulta no site? Preciso desses dados." (sic)
"Prezado, solicito informações sobre a possibilidade de abertura de
concurso público para o Senado Federal em 2018 ou 2019. Obrigado." (sic)
“Bom dia, sou xxx. Estou escrevendo xxx sobre a eutanásia e a posição
legislativa a respeito do tema. Acontece que o senador xxx enviou uma
proposta de lei, a qual não foi aprovada, em 1996. Estou fazendo uma
análise com relação às regiões e épocas, mas não consigo acessar a
proposta na íntegra. Será que poderiam me enviar por e-mail a referida
proposta 125/1996? Aguardo retorno. Desde já agradeço!xxx
"Boa tarde, considerando a Lei de Acesso à Informação, solicito saber
informação se há alguma norma (portaria, Ato, Resolução, etc) que verse
sobre o horário de trabalho - considerando as escalas, 12 x 36, por
exemplo. E qual o número dessa norma?" (sic)
"Prezado Senado Federal. Sou xxx e estou fazendo xxx sobre a Lei de
Improbidade Administrativa. Para o estudo histórico, necessito de todos
os documentos relativos à tramitação do Projeto de Lei (PLC 94/1991) que
deu origem à lei, tais como discursos, discussões e debates entre os
senadores, modificações no texto do projeto, justificativas etc. Obrigado."
(sic)
"Prezados
Srs,
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter CÓPIA
INTEGRAL, preferencialmente por e-mail, do processo administrativo no
qual está arquivada a minuta da portaria do Senado Federal para a
nomeação do candidato xxx para o cargo efetivo xxx, do concurso de 2012.
Esclareço que o citado candidato não chegou a ser nomeado, mas que a
minuta de nomeação chegou a ser produzida e se encontrava sobre a mesa
do xxx para assinatura, ao término da validade do Concurso.
Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção."(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados de votação
do plenário do Senado nas indicações de nomes para o Supremo Tribunal
ATENDIDO
Federal entre os anos de 1891 e 1910." (sic)
"Solicito, com base na Lei de acesso à informação, os dados de votação
do plenário do Senado nas indicações de nomes para o Supremo Tribunal
ATENDIDO
Federal entre os anos de 1940 e 1960." (sic)
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados de votação do
Plenário do Senado nas indicações de nomes para o Supremo Tribunal
ATENDIDO
Federal entre os anos de 1960 e 1989." (sic)
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, os dados de votação do
plenário do Senado nas indicações de nomes para o Supremo Tribunal
ATENDIDO
Federal entre os anos de 1910 e 1940." (sic)
"Prezados
Srs,
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia integral,
preferencialmente
por
e-mail,
do
seguinte
documento:
1Processo
nº
xxx
(NEGATIVA INTEGRAL
Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
DE ACESSO)2
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção." (sic)

2

Art. 4º, IV, Lei 12.527/2011 cc art. 28, ATC 9/2012. – Dados Pessoais
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Prezados

Srs,

Com base na Lei de Acesso à Informação, considerando a resposta obtida
no pedido xxx 2012 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
obter
a
seguinte
informação:
No Relatório de Gestão de xxx do SF, na fl. xxx, no item xxx, denominado
Riscos identificados na Gestão de Pessoas, lê-se que:
"a) Necessidade de reposição da força de trabalho, por meio da
implementação
de
concursos
públicos"
"b) Necessidade de equilíbrio no quantitativo de servidores efetivos e
comissionados"
Desta forma, faz-se objetivamente o seguinte pedido de informações: as
informações declaradas nos itens xxx do item xxx referem-se também ao
cargo
efetivo
xxx?
Por gentileza, reparem que a citada fl.xxx deste Relatório, indicada na
resposta do pedido xxx, trata apenas da distribuição da força de trabalho
e o Gráfico xxx faz referência a "Outros cargos", não permitindo chegar a
uma
conclusão
sobre
o
cargo
xxx.

ATENDIDO

Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber como faço para ter acesso ao julgamento
do Processo de impeachment do Presidente xxx xxx.
Sou
xxx.
att.
xxx
"Prezados,
Em decorrência de uma xxx, gentileza me encaminhar um resumo do
número de postagens, reações, comentários e compartilhamentos da
Fanpage (página no Facebook) do Senado Federal nos últimos 90 dias. (Tal
informação pode ser obtida facilmente pelo administrador da Fanpage,
por meio da própria plataforma que oferece esses dados de forma
consolidada).
Agradeço
imensamente
a
atenção.
xxx

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Olá, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o Decreto 24.645/1934,
que estabelece medidas de proteção aos animais, gostaria de saber se
existem informações e documentos relativos à sua tramitação e como
posso obtê-los.
"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, acesso às atas de
votação do plenário do Senado das votações de indicações para ministros
do Supremo Tribunal Federal entre os anos de 1891 a 1989." (sic
"Caros,
O art. 89 da MP 627, de 11 de novembro de 2013, previa forma de
tributação dos lucros auferidos por pessoa física através de sociedade
domiciliadas no exterior. Esse artigo não foi mantido na conversão da MP
em Lei (Lei n. 12.973/14). Gostaria de obter ajuda para identificar se há em
trâmite atualmente projeto de lei que trate do tema que estava previsto
no art. 89 da MP 627/13." (sic)
“Boa tarde, gostaria que me informassem sobre os critérios de escolha
dos senadores que fazem perguntas nas sabatinas dos ministros do
Supremo Tribunal Federal e queria saber se há uma lista dos senadores
que fizeram essas perguntas nas sabatinas dos ministros xxx.”
"Bom
tarde.
Gostaria de saber quantas vagas há, atualmente, para o cargo de consultor
legislativo/assessoramento legislativo da área de Direito Constitucional,
Administrativo,
Eleitoral
e
Processo
Legislativo.
Att.
xxx
"Olá! Chamo-me xxx e xxx queria, por gentileza, o histórico de todas as
alterações da CF/88. Grato pela atenção." (sic)
"Solicito receber cópia do relatório final da CPI da Previdência."
"Gostaria de saber se haveria uma data para a publicação do edital de
concurso do Senado Federal."
"Gostaria de receber, via e-mail, a cópia do relatório final da CPI da
Previdência."
"Prezados,
Gostaria de solicitar uma lista com o nome de todos os senadores que já
foram líderes ou membros das Mesas Diretoras desde 1990.
Cordialmente,
xxx
"Boa tarde, gostaria de consultar se o diploma de xxx satisfaz requisitos
de investidura do cargo "xxx, área: xxx."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Requer, com fulcro na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação),
acesso:
a) à lista de autoridades ou delegações estrangeiras ou de organismos
internacionais presenteadas pelo Senado Federal nos últimos 10 anos;
b) à descrição do presente oficial (também chamado de protocolar ou
diplomático) ofertado pelo Senado Federal à respectiva autoridade ou
delegação;
c)
à
foto
(se
houver)
do
respectivo
presente;
d)
à
indicação
do
valor
do
respectivo
presente;
e) à informação de como se deu a aquisição dos referidos presentes pelo
Senado
Federal;
f) à indicação e a cópia do instrumento legal de adquisição do respectivo
presente
pelo
Senado
Federal;
Ainda,
solicita-se
acesso:
a) sobre qual presente (incluindo a sua descrição) é ofertado atualmente
pelo Senado Federal a autoridades ou delegações estrangeiras ou de
organismos
internacionais;
b)
à
foto
(se
houver)
do
respectivo
presente;
c)
à
indicação
do
valor
do
respectivo
presente;
d) à informação de como se dá (ou deu) a aquisição dos referidos
presentes
pelo
Senado
Federal;
e) à indicação e a cópia do instrumento legal de adquisição do respectivo
presente
pelo
Senado
Federal;
f) a indicação da quantidade em estoque do referido presente.
Aguarda-se retorno." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber quando vai abrir as inscrições para o
concurso da Policia do Senado Federal?" (sic)
"Olá, me chamo xxx, referente ao modo de destinação do lixo gerado pelo
órgão.
Segue

as

seguintes

perguntas

EM TRATAMENTO

ATENDIDO

abaixo:

- Quais são os tipos de lixo produzidos pelo órgão? Em que quantidade?
Existe
coleta
seletiva?
Como
é
realizada?
- Qual é o destino de cada tipo de resíduos produzido?
- O tipo de destinação dos resíduos gerados pelo órgão é sustentável?
- A destinação dada hoje aos resíduos comprometem o meio ambiente?
De
que
forma?
- Existe algum tipo de ação do órgão hoje voltado para as questões
relacionadas
ao
lixo
produzido?
- Qual é a legislação para destinação do lixo no DF? Existe alguma
legislação específica para esse tipo de órgão sobre a destinação do lixo?"
(sic)
"Olá. Gostaria, por gentileza, da íntegra dos debates legislativos ocorridos
no Senado Federal para aprovação da Lei 1.079, de 1950 (Lei do
Impeachment)." (sic)

EM TRATAMENTO

ATENDIDO
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"Solicito receber um documento constando quantos projetos estão em
tramitação, quantos foram aprovados e quantos foram arquivados no ano
de 2018, pois xxx referente aos trabalhos legislativos do Congresso
Nacional."
Deseja receber resposta no formato: Planilha "Gostaria de saber se a
informação de cargos vagos, disponível no site em "Transparência - quadro
efetivos" está correta no que se refere aos cargos xxx, pois ambos os
cargos possuem exatamente os mesmos quantitativos na planilha." (sic)
"O Suplente de Senador que foi eleito na última eleição ocorrida em 5 de
outubro de 2014 sem assumir a Cadeira do Titular ele aufere alguma
vantagem pecuniária? Caso positivo seja a resposta, quais seriam as
verbas?" (sic)
“Gostaria de saber quando haverá um concurso público que ofereça o
cargo de técnico legislativo no Senado Federal
Relação completa dos senadores(as) que recebem pensão parlamentar
custeada pelo Senado Federal.” (sic)
“Desejo saber quais são os projetos que estão em tramitação na Casa
relacionados à Reforma Judiciária e quero todas as cópias dos documentos
referentes a eles.”
“Gostaria de saber informações acerca da realização de um eventual
próximo concurso para servidor da Casa, para os cargos de Analista
Legislativo (Processo Legislativo) e/ou consultor legislativo
(Assessoramento Legislativo) em 2018 ou 2019, conforme veiculado na
imprensa especializada. Obrigado. ” (sic)
"Prezados,
boa
tarde.
Gostaria de saber se, para o requisito de diploma de investidura nos cargos
de xxx, o diploma de xxx satisfaz esse requisito?" (sic)
"(Continuação
do
pedido
xxx)
Solicito a agenda de encontros com cidadãos, empresários e quaisquer
outros setores da população dos senadores xxx em abril, maio e junho de
2018.
Os
dados
devem
conter,
no
minimo:
*
Data
*
Pessoa
ou
empresa
recebida
Para ficar mais claro, busco informações similares a agenda publica do
presidente xxx disponível em xxx
“Prezados, boa tarde! Estou realizando uma pesquisa no site do Senado,
referente ao PLS 559/2013, especificamente acerca de uma manifestação
do Senador xxx com relação à retirada do requisito da singularidade do
artigo 25 da Lei 8.666/93. Ocorre que não consigo localizar esse parecer
do Senador e ele seria de grande valia, notadamente para balizar meu xxx.
Agradeço muito a atenção e aguardo um breve retorno. xxx

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Gostaria de saber se, caso ocorra um novo concurso para efetivo do
Senado Federal, será ofertadas vagas para o corpo de xxx? Pergunto isso
por constar no quadro de vagas do efetivo de carreira do Senado como
tendo cinco cargos vagos de xxx. Também gostaria de saber se o quadro
de saúde do Senado é todo terceirizado ou se pretende terceirizar. Através
de notícias veiculadas pelo noticiário de concursos tive a informação que
caso ocorra um novo concurso do Senado não haveria ofertas de vagas
para profissionais da saúde.” (sic)
“Prezados, boa tarde! Estou realizando uma pesquisa no site do Senado,
referente ao PLS 559/2013, especificamente acerca de uma manifestação
do Senador xxx com relação à retirada do requisito da singularidade do
artigo 25 da Lei 8.666/93. Ocorre que não consigo localizar esse parecer
do Senador e ele seria de grande valia, notadamente para balizar meu xxx.
Agradeço muito a atenção e aguardo um breve retorno. xxx
“Gostaria de receber todas as informações sobre a existência e valores de
emendas do senador xxx, no período dos últimos 4 anos.”
"Boa noite, gostaria de ter acesso ao texto do Projeto de Lei do Senado nº
249, de 1997." (sic)
“Boa noite, estou fazendo um xxx sobre a estabilidade do portador de HIV
e vi que o Projeto de Lei do Senado n° 249, de 1997 está arquivado.
Gostaria de ter acesso a esse documento, seria possível?” (sic)
“Olá. Estou realizando umxxx referente ao novo CPC. Gostaria de saber
onde encontro os debates legislativos, proposições e outros que deram
origem à lei.”

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
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“Solicito receber os seguintes conteúdos: MPV 1824/1999, que dispõe
sobre os reajustes do salário mínimo, a vigorar a partir de 1º de maio de
1999 e os benefícios mantidos pela Previdência Social a partir de 1º de
junho
de
1999.
Medida Provisória 291/2006, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela previdência social, a vigorar a partir de 1º de abril de 2006.
Decreto da Presidência da República n°3826 de 2001, que dispõe sobre o
reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a vigorar a partir
de
1º
de
junho
de
2001.
Decreto da Presidência da República n° 4249 de 2002, que dispõe sobre o
reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a vigorar a partir
de
1º
de
junho
de
2002.
Decreto da Presidência da República 4709 de 2003, que dispõe sobre o
reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a vigorar a partir
de
1º
de
junho
de
2003.
Decreto da Presidência da República 5061 de 2004, que dispõe sobre o
reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a vigorar a partir
de
1º
de
maio
de
2004.
Decreto da Presidência da República 5443 de 2005, que dispõe sobre o
reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a vigorar a partir
de
1º
de
maio
de
2004.
Decreto da Presidência da República 5872 de 2006, que dispõe sobre o
aumento, a vigorar a partir de 1º de agosto de 2006, dos benefícios
mantidos pela Previdência Social com data de início igual ou anterior a 31
de março de 2006.”

ATENDIDO
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"Prezados

Srs,

Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter as seguintes
informações:
A quantidade de servidores efetivos do cargo Analista Legislativo /
Administração e a quantidade total de servidores comissionados
abrangida pelos cargos 1- Assessor Parlamentar, 2- Assessor Legislativo, 3Secretário Parlamentar, 4- Secretário Legislativo, 5- Ajudante Parlamentar
Júnior, 6- Ajudante Parlamentar Intermediário, 7- Ajudante Parlamentar
Pleno, 8- Ajudante Parlamentar Sênior, 9- Auxiliar Parlamentar Júnior, 10Auxiliar Parlamentar Intermediário, 11- Auxiliar Parlamentar Pleno, 12Auxiliar Parlamentar Sênior, 13- Assistente Parlamentar Júnior, 14Assistente Parlamentar Intermediário, 15- Assistente Parlamentar Pleno e
16Assistente
Parlamentar
Sênior

EM TRATAMENTO

As data para os levantamentos são o fechamento de dezembro (de 2002 a
2017) e o fechamento de julho (de 2014 a 2018).
A lotação dos servidores comissionados deve ser restrita à DGER (e seus
órgão)
e
ao
ILB.
Esclareço que estas informações não estão disponíveis no portal do SF.
Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
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“Prezados
Srs,
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia integral,
preferencialmente
por e-mail, dos seguintes documentos:
1Processo
nº
00200.003095/2015-51
2Acórdão
do
TCU
nº
2602/2013-Plenário
3Memorando
Nº
007/2015GBCINT/SCISF/SF
4Processo
nº
00200.001215/2014-03
5Portaria
da
Diretoria-Geral
nº
2760/2014
6- O quadro de lotação ideal e os demais relatórios, elaborados a partir da
Portaria
da
Diretoria-Geral
nº
2760/2014
7Relatório
de
Auditoria
nº
4/2013
8Relatório
de
Auditoria
nº
21/2013
9Relatório
de
Auditoria
nº
26/2013
10Processo
00200.024469/2013-19
11Processo
nº
00200.001215/2014-03
12- Processo administrativo que contempla as autorizações e trâmites de
nomeação dos candidatos do Concurso de 2012 para o cargo Analista
Legislativo
/
Administração.
Caso haja páginas de caráter pessoal ou preparatório, estas poderão ser
excluídas, mas não justificam a negação do pedido de cópias.
Como o número de Atendimento e o número de protocolo NÃO são
informados ao cidadão quando este registra sua demanda no portal do SF,
peço a gentileza de reproduzir este questionamento juntamente com a
resposta, para que a resposta possa fazer algum sentido.
Muito obrigado pela atenção.”(sic)
"Boa tarde senhores.Gostaria de saber qual a previsão para um novo
concurso para o cargo de Técnico Legislativo - Policial legislativo.
Desde já agradeço a atenção" (sic)
“Prezados, acompanhando o Quadro de Cargos Efetivos da Casa tenho
notado o aumento do número de cargos vagos. Sendo assim, gostaria de
saber se há previsão para realização de um novo concurso público, uma
vez que o último ocorreu em 2012.” (sic)
“Bom dia,Sou xxx, encarregado da atualização de normas internas do
órgão. Estou entrando em contato para solicitar informação acerca da
existência de normas internas concernentes a informações sigilosas,
critérios para identificação de dados e informações de natureza reservada,
requisitos para classificação de projetos de natureza estratégica
considerados sensíveis, catalogação de assuntos que mereçam
publicidade ampla ou restrita, entre outras matérias ligadas ao tema.xxx
“Gostaria de saber se o próximo Presidente da República poderá acabar
com a PEC do teto dos gastos públicos, que foi aprovada e sancionada pelo
atual Governo Federal. Pergunto, ainda, se para isso acontecer será
necessário o aval do Congresso Nacional.”
"Solicito receber cópia do contrato xxx, do Senado, para Contratação xxx"
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