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

Janeiro de 2018
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 91 (ANEXO I)
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2. Prazo de resposta
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
Arquivo
Atividade Administrativa
Atividade Legislativa
Biblioteca e Publicações
CEAPS e Nota Fiscal
Concurso Público
Contratos e Licitações
Outros
Portal do Senado e Transparência
Remuneração
Senador
Servidor
Voto e Presença
TOTAL

PEDIDOS
1
8
36
5
1
12
2
2
1
2
15
3
3
91

%
1,1
8,8
39,5
5,5
1,1
13,2
2,2
2,2
1,1
2,2
16,5
3,3
3,3
100,0%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
Não houve negativa de acesso a pedidos formulados no mês de janeiro de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de janeiro de 2018.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM DEZEMBRO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, as notas taquigráficas da
sessão do dia 9 de fevereiro de 2006 da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado. Na sessão foi sabatinado o desembargador xxx, indicado para o
Supremo Tribunal Federal. " (sic)
"Boa tarde, gostaria de um relatório de todos as propostas de PEC e de PL
ordinária ou complementar em tramite, relatório com o máximo de informações
possíveis." (sic)
"A lei nº 2348, de 25/08/1873, não está disponível no endereço
http://legis.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=73859
Como posso fazer para conseguir uma cópia digital desta legislação? Obrigado."
(sic)
"Boa noite. Meu nome é xxx, moro em xxx e curso Direito na Universidade de
xxx. Estou no último ano do curso e minha monografia versa sobre as contas
públicas no Governo xxx. Gostaria de saber como posso ter acesso aos
depoimentos das testemunhas de defesa e acusação do julgamento da expresidente, no Senado.Desde já agradeço." (sic)
"Olá. Gostaria de solicitar uma cópia (escaneada) dos comprovantes
apresentados pelo senador federal xxx para fins de ressarcimento de cota
parlamentar com aluguel de veículo. Solicito os comprovantes referentes aos
meses de setembro, outubro e novembro, especificamente em relação aos
automóveis alugados na empresa xxx, com CNPJ xxx, conforme consta no Portal
Transparência do Congresso Federal.Desde já, agradeço-lhes." (sic)
"Gostaria de saber quando haverá concurso para o Senado Federal, pois tenho
interesse em fazer o concurso e não tenho nenhuma informação a respeito."
"Estou querendo fazer o download dos e-books dos anais e diários do Senado
para pesquisa acadêmica, mas o sistema só me retorna com páginas individuais
em vez do material integral. Se é para acessar quero o e-book inteiro para leitura
em off." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber a quantidade de sessões deliberativas ordinárias
que ocorreram no ano de 2017. Obrigada." (sic)
"Onde posso encontrar o orçamento da união do ano 2017 detalhado? O que
foi destinado à cada grupamento de despesas?" (sic)
"Boa noite! Há previsão/planejamento de concurso para o Senado Federal?
Há previsão/ planejamento de concurso para o cargo de analista legislativo na
função de enfermagem (enfermeiro)?" (sic)
"Gostaria de informações sobre a presença dos senadores xxx às reuniões de
Plenário, e suas justificativas para as faltas não descontadas." (sic)
"Bom dia, eu gostaria de saber se há algum projeto relacionado para abrir
concorrência em produção de combustíveis fósseis, pois a gasolina no Brasil está
muito cara. E uma lei que obrigue o Governo Federal a incentivar a produção de
automóveis elétricos populares no país?" (sic)
"Prezados/as Senhores/as, Solicito, por gentileza, as votações nominais de cada
senador/a (sim/não/abstenção) em duas ocasiões: 31/08/2016 (votação do
impeachment da presidente Dilma Rousseff) e 14/12/2017 (PL 9206/2017).
Muito obrigado pela informação, Atenciosamente, xxx" (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Preciso cópia em PDF de Ata da Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA) e lista de presença de Senadores e Deputados que participaram
do evento promovido pelo Senado Federal em 21/06/2013 no município de
Espigao do Oeste em Rondonia quando foi discutida a Federalização da Rodovia
Estadual RO-387" (sic)
"Prezados, boa tarde! Seria o relatório final da CPI DA PREVIDÊNCIA é acessível
ao público? Se sim, poderia ser encaminhado ao email identificado (xxx)?
Obrigado!" (sic)
"Boa tarde. Eu gostaria de obter o dossie digitalizado do projeto de lei que
resultou na lei complementar 7 de 1970, que instituiu o PIS. Obrigado." (sic)
"Tenho uma dúvida, não sei se poderão me responder, mas, por exemplo, o
Chile, a Argentina, o Reino Unido e outros países têm bases e reivindicações
territoriais na Antártica, o Brasil, por sua vez, tem uma zona de interesse e
algumas bases, mas não tem sequer uma única reivindicação. O Brasil pretende
fazer isso? Tem algum projeto de lei sobre isso?" (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. (sic)
"Prezados, bom dia! Estou realizando um trabalho acerca da reforma
trabalhista e gostaria de saber se é possível que me enviem o texto de todas
emendas à MP808. A solicitação é justificada pela minha inviabilidade técnica
de abrir cada link e realizar a compilação do texto para arquivo próprio. *
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias//mpv/131611 . Desde já agradeço. Atenciosamente,xxx." (sic)
"Solicito a lista de todos os funcionários, independente do vínculo funcional,
lotados no gabinete do Senador xxx no ano de 2014."
"Prezada (os), A empresa xxx atendeu a solicitação de cotação do processo: xxx
- OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
equipamentos de rede de comunicação de dados, licença de softwares, e
serviços de assistência técnica com garantia de funcionamento. A diretoria da
empresa solicita informações sobre os trâmites do processo, alguma previsão
sobre a publicação do edital?" (sic)
Solicito cópia do Memorando 1241/2017-PRESID-CG, datado de 9/11/2017 e
encaminhado ao Sr. xxx, com a Ref.: Documento SIGAD nº xxx, em que o
Ministro xxx solicita a criação de uma PEC que institui o sistema de
semipresidencialismo no Brasil e, que pelo texto, além de um Presidente da
República, o país ganha um primeiro-ministro ."(sic)
"Boa noite, quando os senadores voltam de recesso? Nome e endereço
eletrônico de cada Senador de cada Estado?" (sic)
"Gostaria de consultar as atas da Assembleia Nacional Constituinte de 1987
referentes à Justiça Desportiva, a fim de desenvolver pesquisa acadêmica sobre
este conteúdo. Solicito cópia desses documentos ou orientação de como obter
referidas cópias." (sic)
"Gostaria de saber se ocorrerá concurso para analista área de enfermagem...".
(sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito envio de cópia dos contracheques do Senador pelo xxx, xxx, no período
em que exerceu legislatura nesta Casa, indicando todas as verbas recebidas, de
qualquer espécie". (sic)
"Gostaria de solicitar a íntegra do Parecer nº 236/62 da Comissão Mista do
Congresso, relacionado à lei de capital estrangeiro (Lei 4.131/62).
"Desejo saber se há algum edital de concurso para o Senado Federal previsto
para 2018, e caso não tenha, gostaria de saber se há alguma previsão para a
realização."(sic)
"Por gentileza, me informem quais são os motivos previstos pela lei do bem que
levam a gerar glosas para as empresas. Não consegui essa informação nos sites
de busca."(sic)
"Olá, Utilizando os dados legislativos do portal de Dados Abertos do Senado,
notei que nas votações não está vindo as orientações.Poderiam me encaminhar
as orientações dos partidos em votações em plenário registradas no painel
eletrônico desde 1990? Obrigado". (SIC)
"O valo destinado pra cada senador não aparece pra saber quanto ele tinha
direito pra fazermos o comparativo com o quanto ele gastou e o quanto foi
devolvido!" (sic)
"Prezados, boa tarde! Peço a gentileza de me ajudarem a verificar quais são os
Projetos de Leis sobre Cartão de Crédito e Débito, de 2012 a 2017, que estão em
tramitação. Estou encontrando dificuldades para acessar a todos." (sic)
"Olá, gostaria de saber se existe previsão de concurso para o Senado este ano."
(sic)
"Olá, estou precisando da relação de todos os senadores federais que exerceram
mandato entre 1988 e 2017, de preferência destacando as parlamentares
femininas. Muito obrigada." (sic)
"Olá, senhor (a) destinatário. Gostaria de saber, se o Senado pode me enviar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência? Sou
estudante de Direito e esse material irá auxiliar na minha construção acadêmica.
Enviei e-mail para os três senadores daqui do Estado de Pernambuco, porém, os
e-mails voltaram informando que a caixa do correio dos destinatários estão
cheias e por isso não pode aceitar meus e-mails. Os materiais seriam; a
Constituição Federal (CF) atualizada assim como os códigos (CP, CPP, CC, CPC) e
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já
agradeço." (sic)
"Prezado(a) responsável, Sou discente do curso de xxx da xxx e tenho o interesse
em trabalhar com os dados relacionados aos projetos e matérias em tramitação
no Senado, especificamente as que estão atualmente tramitando. Porém, ao
solicitar o conjunto de dados em formato .csv estou sendo redirecionado a uma
página na qual não fornece de forma compreensível como baixar determinado
conjunto de dados Você poderia informa-me como obter ou enviar-me o
conjunto de dados em questão? Atenciosamente, xxx". (sic)
"Solicito a lista completa com o nome de todos os senadores contendo o
número de telefone, endereço e CEP dos gabinetes para que eu possa enviar
correspondências aos parlamentares."(sic)
"Solicito a relação de senadores, em exercício, da bancada do xxx." (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Solicito, por gentileza, o envio dos projetos de lei em trâmite que dispõe sobre
a certificação das entidades beneficentes de assistência social, projetos estes
que visam revogar ou alterar a Lei nº 12.101/2009." (sic)
"Gostaria de saber se há previsão de concurso para os quadros do Senado
Federal no ano de 2018." (sic)
"Solicito na integra, o relatório de auxílio moradia e aposentadoria dos
senadores da legislatura de 2003 a 2011, xxx, xxx, xxx e xxx. Aproveito para
solicitar também a informação de quais destes senadores que abriram mão da
aposentadoria." (sic)
"Solicito na integra o relatório de auxílio moradia e aposentadoria do senador
xxx, da legislatura de 2003 a 2011. Aproveito para questionar se ele abriu mão
da aposentadoria."
"Prezados, sou advogado inscrito na Ordem (OAB/xx-xxx), pós-graduado em xxx
e Mestre em xxx. Gostaria, para instruir trabalho acadêmico, de cópias das notas
taquigráficas (transcrição) das sessões da CCJ de sabatina dos seguintes
ministros do STF: 1) xxx; 2) xxx; 3) xxx e; 4)xxx. Obrigado." (sic)
"Olá, bom dia. Poderiam fazer um levantamento e informar-me qual foi a
Exposição de Motivos acerca da seguinte redação (art. 1.021, §5º, CPC): §5º A
interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do
valor da multa prevista, no §4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário
de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final." (sic)
"bom dia gostaria de saber se o órgão tem previsão de concurso, e se o próximo
edital contemplará vagas para Bacharel em Enfermagem como o edital de
2012." (sic)
"Bom dia gostaria de saber se um senador com dois mandatos se aposenta."
(sic)
"Olá. Há previsão para novo concurso para Informática Legislativa?" (sic)
"Com base no que determina a Lei de Acesso à Informação, solicito os seguintes
dados: - Número de ascensoristas que prestam serviço para o Senado Federal; Carga horária dos ascensoristas; - Lista dos ascensoristas com a respectiva
remuneração de cada um, além dos benefícios; - Valor global desembolsado em
2017 para a prestação de serviços dos ascensoristas; - Se o serviço for
terceirizado, solicito todo o detalhamento do contrato, com número de
ascensoristas, carga horária, salários, benefícios e valor total do contrato." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de saber se existe em tramitação processo para prorrogar
a lei que possibilitou pagar com desconto as dividas dos produtores rurais, que
tinha prazo até 30/12/2017. Obrigada." (sic)
"Bom dia, meu nome é xxx e sou estudante de mestrado em xxx na xxx. Estou
fazendo minha dissertação sobre legislação urbanística e para isso estou
procurando informações a respeito da evolução da leis urbanísticas. Entre elas,
uma das principais, a Lei Federal n. 6.766/1979. No site do Senado foi possível
recuperar o senador responsável pelo PLS n. 18 que deu origem à lei - assim
como a tramitação. Mas, para a minha pesquisa, seria importante recuperar os
PARECERES das comissões e demais documentos relacionados à discussão da
lei. Obrigado! Aguardo o retorno." (sic)
"Solicito a cópia do PLS 313/2017 que assegura concessão de aposentadoria
pelo RGPS ao segurado com deficiência grave."(sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Gostaria de ter acesso à relação dos relatores das medidas provisórias editadas
após a Emenda Constitucional nº 32/2001, incluindo os relatores nas Comissões
Mistas". (sic)
"Olá, boa tarde! Há alguma previsão de concurso para este ano: técnico e
analista? Muito obrigado." (sic)
"À Mesa do Congresso Nacional. Prezados, Bom dia. Indago se a consolidação
das leis federais (CRFB/1988; art. 59, p.ú. e LC 95/1998; art. 15) é promovida
regularmente na primeira sessão legislativa de cada legislatura pela Mesa do
Congresso Nacional. Solicito indicação de como acessar a consolidação mais
recente. Desejo a todos um bom trabalho. Respeitosamente,
Cidadão" (sic)
"Gostaria de saber o Senado poderia fornecer o contato de algum Consultor
Legislativo (preferencialmente e-mail), para me responder algumas questões
relativas a esse cargo? Como tenho interesse no concurso, estou à procura de
mais informações sobre as funções e outros. Obrigado." (sic)
"Bom dia! Vi hoje uma publicação nas redes sociais, informando que a Senhora
xxx era funcionária do Congresso Nacional e que o ex-presidente solicitou
pensão no valor de R$ 68.945,45, por meio do processo de número xxx.
Pergunto: a informação procede?" (sic)
Prezados, Gostaria que a senadora xxx explicasse o motivo de ter gasto, da cota
de serviço de parlamentar, em 2017, o valor de R$ xxx em 2017, enquanto que
o senador xxx gastou apenas R$ xxx no mesmo período. A parlamentar gastou
em passagens aéreas quase o dobro do valor gasto pelo senador xxx. Valores: *
Aluguel de imóveis para escritório político - R$ xxx * Aquisição de material de
consumo - R$ xxx * Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis - R$
xxx * Contratação de serviços de apoio ao parlamentar - R$ xxx * Divulgação
da atividade parlamentar - R$ xxx * Passagens aéreas, aquáticas e terrestres
nacionais - R$ xxx Atenciosamente, xxx" (sic)
"Senhor/a: Gostaria de obter as seguintes informações: a) os servidores efetivos
do Senado Federal podem trabalhar remotamente (teletrabalho)? b) caso
positiva a resposta da letra a, tais servidores podem trabalhar remotamente
durante o período do estágio probatório? c) caso positiva a resposta da letra a,
tais servidores podem ocupar função/cargo comissionado? Há alguma restrição,
no particular? d) qual/is a/s norma/s administrativa/s que rege/m o teletrabalho
no Senado Federal? Desde já agradeço pela atenção," (sic)
"Gostaria de saber se terá concurso público para o Senado Federal em 2018."
"Prezados, Estou realizando uma pesquisa sobre o Novo Código Florestal (PL
12.651). Gostaria de solicitar os dados da tramitação no Senado Federal,
principalmente nas Comissões, caso tenha passado nessa casa. Se houverem
notas taquigráficas seria ideal, mas pode ser a composição das comissões,
votações etc. Agradeço desde já." (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Bom dia, Estamos construindo uma solução para consumir as informações dos
dados abertos. Sei que via os descritores dos serviços identifico os campos de
retorno e seus tipos. Ocorre que não consigo identificar o tamanho dos campos.
Seria possível vocês me repassarem essas informações (campos de retorno, tipo
e
tamanho)
dos
serviços
abaixo:http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/resource_AgendaService.
html
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/docs/resource_MateriaService.html
Grato pela informação". (sic)
"Prezados, gostaria de orientações de como poderia ter acesso aos arquivos
e/ou documentos que objetivaram a criação do Imposto Sobre Grandes
Fortunas no âmbito da Constituinte de 1988, para a elaboração de um artigo
científico que farei por conta de um curso de Especialização em Direito
Tributário e Aduaneiro." (sic)
"Solicito a relação dos projetos de lei e projetos de emenda constitucional e seus
respectivos conteúdos, apresentados pelo governo federal e rejeitados pelo
senado entre os anos de 2003 e 2010 (incluído estes anos)". (sic)
"Solicito todos os investimentos na área de saúde, infraestrutura, segurança
nacional, tecnologia e educação feitos pelo Senado nos anos de 2015 a 2017."
"Gostaria de receber, por e-mail, toda a informação relativa à tramitação da
Emenda Constitucional de Revisão No 4, de 7 de junho de 1994, incluindo a
justificativa apresentada para a proposta, pareceres e opiniões expressas em
Comissões. Grato". (sic)
"Excelentíssimo Senador da República, venho, através deste, solicitar materiais
jurídicos que possam ser enviados para minha residência. Desejo com isso
acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência.
Sou estudante de Direito do 4º período e bolsista do Fies, meu custo de renda é
muito baixo, por esse motivo e por amor a doutrina que solicito este material.
Acompanho vossa carreira política desde o inicio em nosso Estado. 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 o envio: xxx R xxx CS xxx Q xxx
xxx - xxx / xxx CEP: xxx" (sic)
"Onde encontro o salário dos servidores comissionados?" (sic)
"Olá, gostaria de saber como conseguir cópia das notas fiscais da prestação de
contas de um senador. Verifiquei, por exemplo, 3 faturas de energia elétrica
pagas no mesmo mês, assim como quase 1000 reais em uma semana gastos com
combustíveis. Gostaria de visualizar as notas fiscais para tentar entender isso."
(sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Prezados, boa tarde. Me chamo xxx e sou estudante de xxx da xxx. Estou
fazendo uma pesquisa acadêmica sobre a licença adotante. Gostaria de saber se
há (i) projeto de lei em consonância com a decisão proferida pelo STF no RE
778889 ou (ii) projeto de resolução para conferir efeito erga omnes à decisão,
na forma do art. 52, X, CF88. Na decisão, foi fixada a seguinte tese: "Os prazos
da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o
mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença
adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança
adotada". Ficarei extremamente agradecida com o retorno. Cordialmente, xxx."
(sic)
"Solicito as seguintes informações: a) quantidade de usuários vinculados ao SIS
- Sistema Integrado de Saúde (titulares, dependentes); b) valor total dos
recursos públicos investidos no Sistema Integrado de Saúde em 2017". (sic)
"Com base na Lei de Acesso à Informação, eu gostaria de ter acesso a uma lista
de todos os servidores que se encontram autalmente em regime de
teletrabalho. Ainda que essa informação seja de caráter público, eu não preciso
necessariamente ter acesso ao nome dos servdiores. O mais importante é ter
acesso ao quantitativo de servidores de cada cargo e suas respectivas lotações.
Exemplo: Analista de Comincação Social." (sic)
"Venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser
enviados para a minha residência. Sou acadêmica em xx da xxx/xx . 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 e assistência de alguns livros acadêmicos utilizados pela
Universidade. Segue, logo abaixo, meus dados para envio." (sic)
"Prezados senhores, boa tarde. Solicito a gentileza de que me seja enviada, ou
que me oriente como encontrar uma lei que foi promulgada em 11 de julho de
1797, que regulamentou a exploração florestal no Brasil. Atenciosamente, xxx."
(sic)
"Prezados, bom dia! Gostaria de saber como faço para obter o PLS 186/2014
consolidado. Desde já, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, xxx."
(sic)
"Olá, Gostaria de um relatório com todas as proposições apresentadas pelos
senadores em 2018 com seus respectivos assuntos." (sic)
"Gostaria do controle de passagens dos senadores de xxx a xxx de 2018, se já foi
emitida alguma passagem ou não para o Fórum Econômico Mundial (World
Economic Forum), que vai acontecer em São Paulo (SP). No link de controles de
passagens só estão disponíveis as informações de 2016 e 2015." (sic)
"Solicito lista dos senadores que recebem o auxílio-moradia, ano a ano, com
respectivo valor, a partir do ano de 1992, data da ata que disciplina a concessão
deste benefício." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
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"Olá, Bom dia. Eu sou xxx pela xxx/xxx e estou fazendo uma pesquisa
acadêmica sobre a regulamentação do Investimento Anjo, criado pela LC
155/16. Gostaria de saber se existe a possibilidade e/ou se é viável eu ter acesso
a cópia de algum registro (ata, vídeo, áudio etc.) da negociação realizada entre
o Senado e os Governadores/Prefeitos e suas secretarias da fazenda, conforme
explanou a relatora do Projeto Senadora xxx, conforme trechos abaixo em
destaque. ´Acatando proposta dos governadores, através dos secretários
estaduais da fazenda, retiramos do texto a previsão de ajuste anual das tabelas
do Simples Nacional. Previmos a regulamentação dos investidores anjo pelo
Ministério da Fazenda´ ( ps://www25.senado.leg.br/web/atividade/notastaquigraficas/-/notas/s/3818 - Acessado em 24.01.2018) Pelo que tudo indica
essa negociação ocorreu entre os dias 08.06.2016 e 21.06.2016. No dia 08.06.16
a Senadora Marta Suplicy emitiu seu parecer inicial ao projeto, em que ainda
EM
não previa qualquer influência do Ministério da Fazenda sobre o Investimento TRATAMENTO
Anjo tampouco limitações ao contrato - Prazos de 7 anos de vigência e 5 anos
de remuneração. Porém no dia 21.06.2016, passou a constar tais limitações,
conforme se vê por este trecho:Os investidores-anjo não serão considerados
sócios, nem terão qualquer direito de gerência ou voto na administração da
empresa e poderão firmar contrato de participação com vigência não superior a
7 anos. Em compensação, não responderão por qualquer dívida da empresa. O
Ministério da Fazenda regulamentará a tributação sobre retirada do capital
investido pelo investidor-anjo. (Fonte: http://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=3796702&disposition=inline - Acessado em 11.01.2018)
Assim, gostaria de ter acesso, se possível, aos eventuais registros dessa
negociação entre membros do governo estadual e municipal e seus respectivos
órgãos fazendários. Obrigado. Att," (sic)
"Olá, está em andamento lei, projeto ou algo que beneficie atendentes e
EM
TRATAMENTO
monitoras de creche?"(sic)
"Preciso do PLC 104/2002 e não consigo achar, como faço para ter acesso ao
ATENDIDO
texto aprovado?" (sic)
"Excelentíssimo Senhor Senador da República, Venho, por meio deste e-mail, ATENDIDO
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."(sic)
"Boa tarde Solicitei (xxx) levantamento de todos os senadores que receberam ATENDIDO
auxílio-moradia desde 1992, ano a ano, bem como os valores gastos. A Casa
respondeu
que
era
para
verificar
no
link
www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/ Nesta página, porém, não está
detalhado ano a ano, nem valor. Preciso de uma planilha com nome dos
senadores, desde 1992, separada por ano, até os dias atuais, contendo período
que utilizaram auxílio-moradia, com valores. Exemplo: Senador xxx - 1992 - x
meses de auxílio-moradia - R$ y reais no ano." (sic)
"Boa tarde! Gostaria de saber: 1) Qual é a lei e os seus artigos que permitem aos ATENDIDO
médicos do Senado Federal cumprirem a carga horária de 20 horas semanais; 2)
Se essa legislação é exclusiva para médicos ou é extensível para alguma outra
área da saúde. A qual/ quais? Agradeço desde já!" (sic)
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"Bom dia, sou xxx da xxx, gostaria muito que vocês me enviassem a tramitação
do Projeto de Lei do Senado nº 634/2015, que altera a Lei nº 4.947/1966, para
eu compor uma pesquisa sobre o assunto. Pesquisei no site do Senado e não
encontrei o inteiro teor. Votação, alteração dos artigos, etc. Por favor, se for
possível, gostaria que vocês me enviassem tudo o que vocês têm sobre o projeto
de lei, e a citada legislação. Obrigada." (sic)
"Solicito informações sobre as medidas provisórias (MPV) publicadas pela ATENDIDO
Presidência da República entre 1991 e 2001. Peço que, se p+D93sível, estes
dados sejam encaminhados para meu e-mail: xxx@xxx.com, em planilha
formato excel (XLS), contendo as seguintes informações: - número da MPV Data de apresentação - Ementa Agradeço desde já." (sic)
"Bom dia, Preciso de informações sobre o número de cargos vagos para área de ATENDIDO
consultoria legislativa do Senado Federal e quais áreas estão com vacância, já
que no plano de cargos não mostra p setor que está com falta de pessoal.
Grato." (sic)
Prezados, solicito os arquivos das provas objetivas do Concurso de Consultor ATENDIDO
Legislativo de 2012, bem como seus respectivos gabaritos definitivos. Os
gabaritos até podem ser encontrados no site da FGV, porém as provas não mais
são encontradas. Agradeço desde já a presteza. (sic)
"Prezados, boa tarde! Sou xxx, estudante de xxx da xxx, em vias de finalizar
minha graduação. Venho, por meio deste canal, solicitar algumas informações à
realização do meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho versa sobre a
quantidade e os gastos envolvidos com os cargos comissionados e funções
gratificadas na Administração Pública Direta e Indireta, de todas as esferas. Para
tantos, faz-se necessário contato com os referidos órgãos para que forneçam os
dados reais em cada categoria. Realizou-se um formulário, contendo oito
perguntas-chaves para a efetivação do levantamento. Todavia, gostaria de
esclarecer alguns pontos: 1) O ideal seria o fornecimento de dados para cada
ano referente, entre os anos de 2008 e 2017 (10 formulários). Havendo a
impossibilidade de fornecimento para cada um dos dez anos, solicito,
encarecidamente, o preenchimento, pelo menos, dos anos de 2008 e 2017, para
que seja possível traçar uma evolução histórica. 2) O referido órgão tem total
EM
TRATAMENTO
discricionariedade para eleger um mês de referência (ex: Janeiro de 2008 e
Janeiro de 2017).3) No tocante aos agentes públicos (perguntas 1 e 4), esclarecese que tal denominação abarca todas as pessoas físicas que exercem funções
(políticas ou administrativas) juntos aos órgãos. (ex: Juízes, Deputados,
Dirigentes, Servidores Técnicos-Administrativos, etc.). Obs.1: Perguntas: 1)
Número de agentes públicos 2) Número de servidores públicos efetivos
3) Número de servidores em cargos comissionados 4) Número de servidores
com funções gratificadas 5) Gastos totais com agentes públicos 6) Gastos totais
com servidores públicos efetivos 7) Gastos totais com servidores em cargos
comissionados 8) Gastos totais com funções gratificadas Obs.2: A título
ilustrativo, encaminho a resposta do Tribunal Superior do Trabalho quanto ao
pedido de informações. No mais, minhas mais elevadas estimas. Aguardado
retorno. Cordialmente." (sic)
"É verdade que deputados e senadores possuem, normalmente, mais de uma
ATENDIDO
aposentadoria?" (sic)
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"Requer informações a respeito de projetos que tramitam nessa casa,
pertinentes as faixa não-edificáveis."(sic)
"Boa tarde, Com relação à transparência pública de viagens e ressarcimento aos
senadores, estamos no exercício de 2018, está somente do exercício de 2016.
Qual o órgão fiscalizador interno para ver isso. Procurei também saber de
EM
servidor lotado no gabinete do xxx, pedem muita coisa início do exercício,
TRATAMENTO
simbologia, etc. Onde eu posso localizar tudo isso. Muita burocracia,
simplesmente devemos colocar o nome em si e já sair os dados que estou
solicitando. Fica a dica."(sic)
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