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

Dezembro de 2017
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 76 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
160

151
137

Número de pedidos

140
120

121

133

128
112
98

100

103

113

115

110
76

80
60
40
20
0

2. Prazo de resposta
Anual

Mensal
ATÉ 1 DIA

2; 3%

39

DE 2 A 5 DIAS

1; 1%

19
25%

15

DE 6 A 20 DIAS

39
51%

19

MAIS DE 20
DIAS

2

EM
TRATAMENTO

1

15
20%
ATÉ 1 DIA
DE 6 A 20 DIAS
EM TRATAMENTO

DE 2 A 5 DIAS
MAIS DE 20 DIAS
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
CONCURSO PÚBLICO
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
OUTROS
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
TOTAL

PEDIDOS
3
32
8
1
4
2
3
2
16
5
76

%
3,9%
42,2%
10,5%
1,3%
5,3%
2,6%
3,9%
2,6%
21,1%
6,6%
100,0%

4. Local da informação recuperada

28
37%

48
63%

PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos

5. Negativas de acesso e recursos
Houve 01 (uma) negativa de acesso no mês de dezembro referente a pedido que requer
rol de informações pessoais.
Não houve recurso em relação à negativa.
Não há recurso em relação a pedidos do mês de dezembro.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM DEZEMBRO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Bom dia. Necessito de acesso as discussões atinentes somente aos artigos que
foram objeto de veto presidencial da Lei Complementar 157/2016. Entrei em
contato com a Câmara dos Deputados e fui orientada a utilizar este canal de
comunicação. Atenciosamente." (sic)
"Gostaria de saber se todos os países de língua portuguesa contam com lei de
cotas eleitorais para mulheres (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique,
São Tomé e Príncipe e Timor Leste). Se possível, gostaria de saber o ano que a
lei entrou em vigor em cada país e o percentual estabelecido". (sic)
"Como um senador pode gastar mais de 60 mil reais de combustível em um
mês? Me explique?" (sic)
"Boa tarde. Necessito de toda documentação (vídeos, notas taquigráficas,
discussões ou votações) referentes ao Veto 52/2016 - transformado em Lei
Complementar 156/2016. Atenciosamente." (sic)
"Senhor Senador da República. Venho através deste e-mail solicitar materiais
jurídicos que possam ser enviados para minha residência. Desejo acompanhar
as leis e estatutos e projetos desenvolvidos por vossa excelência, se possível
gostaria de receber a Constituição Federal atualizada assim como códigos e
anteprojetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Desde já agradeço a
atenção." (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 códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional e todos os livros que estão ao seu alcance para minha ajudar
no decorrer do meu curso. Desde já agradeço a atenção.
Segue, logo abaixo, meus dados para envio.
Nome: XXX Endereço: XXX Bairro: XXX CEP: XXX Cidade: XXX Estado: XXX" (sic)
"Solicito cópia do pronunciamento do senador XXX durante a Sessão Temática,
realizada na quinta-feira, 30/11, que discutiu "A Defesa da Soberania
Nacional"."
"Gostaria de saber quando foi criada a Comissão de Meio Ambiente do Senado."
(sic)
"Prezados Senhores, Permita-me a informação: Quanto foi gasto pelos
senadores em transporte aéreo feito por empresas de táxi-aéreo no ano de 2016
e no ano de 2017? Onde encontro as notas fiscais destas despesas?
Atenciosamente, XXX." (sic)
"Bom dia. Quero saber a íntegra do texto do PLC 18/2017, para saber se devo,
como cidadão, votar (e apoiá-lo perante meus conhecidos) ou não nele, pois não
consegui encontrá-lo de jeito nenhum." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Para XXX
Prezados Senhores,
Assunto: SF. Arquivo Legislativo. Processo de Elaboração Legislativo. Lei
8.878/94. Cópia. Solicita. Necessito obter uma cópia scanner, de inteiro teor, do
processo legislativo de elaboração da lei 8.878/1994 - lei da anistia funcional, a
pedido da ANBENE - Associação nacional do Beneficiados pela Lei 8878/94.
Atenciosamente,
XXX
Cel. XXX ou XXX
XXX
Lei 8.112/94 – Tramitação Legislativa
Medida Provisória n° 473, de 1994
Autoria: Presidência da República
Ementa: SUBMETE A APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL, O TEXTO DA
MEDIDA PROVISORIA 00473 1994, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
ANISTIA NAS CONDIÇÕES QUE MENCIONA.
19/04/1994
Texto inicial - MPV 473/1994
Informações complementares
Número na Câmara: MPV 473/1994
Origem externa: MSG 309/1994
Norma jurídica gerada: Lei nº 8.878 de 11/05/1994
Indexação: CONCESSÃO, ANISTIA, SERVIDOR PUBLICO CIVIL, EMPREGO
PUBLICO, NORMAS, REINTEGRAÇÃO, SERVIDOR PUBLICO CIVIL, SERVIÇO,
EMPREGO PUBLICO.
Despacho: Nº 1 (Despacho Inicial)
(CN) CMIST - COMISSÃO MISTA
Observações: (GOVERNO ITAMAR).
Tramitação no Senado
06/10/2015
SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
Ação: ENCAMINHADO PARA CONSULTA.
Origem da tramitação - 01/08/2014
SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
Ação: A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais
serão impressos, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2014, do
Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem
ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio.
Origem da tramitação - 14/08/2008
SF-SARQ - Secretaria de Arquivo
Ação: DEVOLVIDO APÓS CONSULTA
ARQUIVADO
Origem da tramitação - 13/08/2008
SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA." (sic)

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Excelentíssimo 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 atualizada assim como códigos e anteprojetos
que estão em discussão no Congresso Nacional. Principalmente a clt. Obrigado
ao Senado e ao senador XXX." (sic)
"Solicito cópia do PLS 81/2012, que concede passe livre às pessoas portadoras
de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, para estender o
benefício aos portadores de doenças graves ou incapacitantes."
"Boa tarde, Verifiquei pela LOA 2018 que 70 vagas foram solicitadas para
reposição do quadro de pessoal. Gostaria de saber se realmente há previsão de
realização de concurso público para o ano de 2018." (sic)
"Por meio da LAI, solicito cópias das notas fiscais referentes aos gastos
realizados no programa JOVEM SENADOR, edição 2017." (sic)
"Prezados, Estou precisando encontrar as notas taquigráficas da votação em
plenário do PLC nº 02/2015, (projeto de lei da biodiversidade). Por algum
motivo, não consigo encontrá-las no site. Trata-se de pesquisa para a minha tese
de XXX em XXX na XXX. Se possível, devido aos prazos acadêmicos, peço com
urgência o material. atenciosamente," (sic)
"Olá, gostaria de obter as notas taquigráficas das discussões do PLF 155/2005,
sobretudo quando de sua aprovação na sessão do dia 26 de outubro de 2005 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Atenciosamente,
XXX." (sic)
"Solicito receber por e-mail, cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
pela CCJ, no dia 26/10/2005, quando foi aprovado o parecer na Comissão, em
aprovação terminativa ao PLS 155/2004, que admite a realização de inventário
e partilha extrajudiciais."

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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Boa tarde. Pedido de Acesso a Informações Públicas (Lei Federal 12.527/2011):
1) Nos últimos 5 anos (anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, inclusive), dentre os
servidores concursados (tanto os estáveis quanto os em estágio
probatório), os em cargos comissionados, os estagiários, os terceirizados e todos
os demais com algum vínculo laboral, neste órgão público:
1.1) Quantos sofreram a penalidade de demissão?
1.1.1) Destes (que sofreram a penalidade de demissão), quantos decorreram de
PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e quantos decorreram de
decisão judicial?
1.1.2) Destes, quantos eram concursados, quantos eram comissionados e
quantos tinham outro vínculo laboral?
1.1.3) Destes, quais os cargos que ocupavam (a nomenclatura do cargo)?
1.1.4) Destes, no decorrer do, ou após o, processo (administrativo e judicial) de
demissão, quantos resultaram em comunicação formal do fato ao
respectivo Ministério Público?
1.1.5) Destes, no decorrer do, ou após o, processo (administrativo e judicial) de
demissão, quantos resultaram em comunicação formal do fato
ao respectivo Tribunal de Contas?
1.1.6) Destes, quais foram os fatos imputados (ou seja, a tipificação legal dos
mesmos) e, ainda, a quantia de cada tipificação?
1.1.7) Há link (endereço eletrônico) relatando os pormenores desses casos? Se
sim, qual é o link?
2) Referente a possíveis (factíveis) situações de "nepotismo" e de "nepotismo
cruzado", ocorridos eventualmente - ou não - neste órgão público:
2.1) Qual é o rol de documentos (certidão X, declaração Y, etc) exigido para
apresentação(protocolo)?
2.1.1) Quais são as informações mínimas exigidas em cada documento?
2.1.2) A exibição de tais documentos é independente da relação (laboral concursado, CC, etc -, ou eletiva, ou de classe, ou política, etc) do ocupante?
Se não é exigido de todos, é exigido somente para quais vínculos?
2.1.3) Tais documentos são exigidos somente no início do vínculo com este
órgão público? Ou são exigidos, também, no decorrer do vínculo, ou seja,
há renovações(atualizações das vias) temporais desses documentos? Se "sim"
(há exigência de atualização periódica dos documentos), qual é o
intervalo temporal?
2.1.4) Os documentos padrões (modelos) estão disponíveis na internet? Se sim,
qual é o link (endereço eletrônico)?
2.1.5) Nos últimos 5 anos (anos de 2013 a 2017, inclusive), quantos casos foram
constatados?
2.1.5.1) Quantos foram no início (na investidura) do vínculo com este órgão
público e quantos foram durante (ou seja, no decorrer) do vínculo?
2.1.5.2) Quantos eram enquadrados como "nepotismo" e quantos eram
"nepotismo cruzado"?
2.2)
Além
dos
documentos,
quais
são
os
procedimentos/meios/processos/métodos
adotados
para
conferência/checagem de casos existentes (por exemplo: cruzamento de dados
e informações dentro deste órgão público, cruzamento de dados e informações
deste órgão público com os demais órgãos públicos, etc)?

ATENDIDO
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2.2.1) Desses métodos (e afins, exemplificados acima), quantos resultaram na
constatação de nepotismo e quantos de nepotismo cruzado?
2.2.1.1) Nos casos de nepotismo cruzado, envolveram quais outros órgãos
públicos? Quantos em cada órgão público?
3) Na administração pública, os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros (Constituição Federal, Artigo 37,
inciso I); assim, indaga-se:
3.1) Há quantos estrangeiros laborando neste órgão público?
3.2) Destes (os estrangeiros), quais são os vínculos laborais e as atividades que
exercem?
4) Percentual dos cargos e empregos públicos é reservado às pessoas com
deficiência (Constituição Federal, Artigo 37, inciso VIII); assim, indaga-se:
4.1) Qual é a lei que define o percentual destes (pessoas com deficiência) nos
editais de abertura dos concursos públicos deste órgão público?
4.2) Atualmente, há quantas pessoas com deficiência, advindas de concursos
públicos, neste órgão público?
4.2.1) Esta quantidade representa quantos por cento (%) do total de
concursados?
4.3) Todos os prédios deste órgão público possuem, atualmente, plena
acessibilidade física?
4.3.1) Se não (não são todos os prédios), qual é o percentual de prédios que
atendem essa demanda (plena acessibilidade física)?
5) Nos concursos públicos deste órgão público, são disponibilizadas quais cotas
(por exemplo: pessoas com deficiente, afro-brasileiros, indígenas, etc)?
5.1) Qual é a legislação (lei X, decreto Y, etc) que regulamenta cada cota neste
órgão público?
5.1.1) Qual é a porcentagem de cada cota?
5.2) Atualmente, há quantos laboristas oriundos de cada cota?
5.2.1) O total de concursados de cada cota representa, atualmente, quantos por
cento (%) do total de concursados?
6) Nos concursos públicos deste órgão público, no momento das inscrições, há
isenção (total e/ou parcial) no valor da taxa de inscrição?
6.1) Se sim, qual é a legislação correlata?
6.2) Se sim, quais são os casos/fatos que se enquadram na isenção (por exemplo:
doador de sangue, candidato de baixa renda, etc)?
7) Nos últimos 5 anos (de 2013 a 2017, inclusive), quanto aos concursados em
estágio probatório:
7.1)
Quantos
foram
exonerados
decorrente
de
resultados
negativos(insatisfatórios) nas avaliações periódicas para adquirir estabilidade?
7.2) Em quais cargos?
8) Este órgão público disponibiliza algum recurso financeiro (empréstimo,
financiamento, abono, prêmio, etc) para a qualificação escolar dos
concursados (por exemplo: o cargo X exige Ensino Médio do ocupante, mas o
ocupante Y pretende cursar Ciências Contábeis; já o cargo M exige
Graduação em Administração, mas o ocupante pretende cursar MBA em Gestão
Estratégica)?
8.1) Se sim, qual é a legislação atinente?
8.2) Se sim, quantos usufruem, atualmente, desse tipo de recurso?
8.3) Se sim, quais são, atualmente, os cursos escolhidos?
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8.3.1) Quantos em cada curso?
9) Este órgão público possui "prêmio por produtividade"?
9.1) Se sim, qual é a legislação que disciplina?
9.2) Quais são os cargos contemplados?
9.3) O levantamento da produtividade é sob uma análise de produção individual
ou organizacional? Ou misto (ou seja, no resultado da produtividade,
parte é individual e a outra é organizacional)?
9.4) O "prêmio por produtividade" é usufruído de qual modo (financeiro,
licenças remuneradas, etc)?
9.5) Se o prêmio é usufruído financeiramente, quanto representa
percentualmente (%), em média, esse prêmio na remuneração final de cada
usufrutuante (considerando o presente ano)?
10) Neste órgão público, do total atual de ocupantes de Cargos em Comissão
(CC), indaga-se:
10.1) Estes (total de CC) representam quantos por cento (%) do total de
laboradores?
10.2) Quantos destes eram servidores concursados neste órgão público e já se
aposentaram (aposentadoria por este órgão público, ou por outro, ou pelo
INSS)?
10.3) Destes, quantos possuem filiação partidária?
10.4) Destes, qual é o percentual de cada faixa de escolaridade (ensino médio,
graduação, pós-graduação) dos ocupantes?
10.5) Destes, qual é o percentual dos que já exerceram alguma vez uma Função
Gratificada (FG) neste órgão público?
11) Quando concluídos, os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) são
disponibilizados integralmente na internet?
11.1) Se sim, qual é o link (endereço eletrônico)?
12) Nos órgãos internos de gestão administrativa deste órgão público, são
disponibilizadas cadeiras(vagas) para membros/indivíduos da sociedade (por
exemplo: sindicatos, universidades, conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, ONG's, etc)?
12.1) Se sim, quais são esses órgãos internos de gestão administrativa?
12.2) Se sim, quais são esses representantes da sociedade?
12.2.1) Possuem direito a voto? Ou são meramente vogais (ou seja, apenas
opinam)?
13) Dos canais de denúncias (abertas e/ou fechadas) deste órgão público,
quantos resultaram na efetiva apuração, constatação e punição?
13.1) Do total, representa quantos por cento (%)?
14) Na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional que disciplinam
tanto o teto remuneratório dos ocupantes de cargos neste órgão público
quanto a fixação exata das remunerações respectivas, indaga-se:
14.1) Neste órgão público, qual é o teto remuneratório?
14.2) Tomando como base o mês de Novembro de 2017 (mês passado), qual é
a média remuneratória de cada cargo?
14.2.1) Considerando todos os ocupantes de cargos neste órgão público, qual
foi a média remuneratória naquele mês?
15) O presente órgão público já foi agraciado com algum prêmio de gestão e/ou
de qualidade (por exemplo: Prêmio de Gestão de Pessoas X, Prêmio de
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

Gestão Administrativa Y, Prêmio de Gestão Ambiental N, Prêmio de Qualidade
no Atendimento do Público Externo M, etc)?
16) Este órgão público tem atualmente ocupantes de cargos concursados que
foram cedidos a outros órgãos públicos?
16.1) Se sim, quantos?
16.2) Se sim, para quais órgãos?
16.3) Se sim, qual a legislação que disciplina tais cedências?
16.4) Se sim, há impacto financeiro (a maior ou a menor) para este órgão
público?
17) Atualmente, este órgão público "recebe"("usufrue"), mediante cedência,
ocupantes de cargos de outros órgãos públicos?
17.1) Se sim, quantos?
17.2) Se sim, são advindos de quais órgãos?
17.3) Se sim, qual a legislação que disciplina a obtenção de tais cedências?
17.4) Se sim, há impacto financeiro (a maior ou a menor) para este órgão
público?
18) Dentre os laboristas que são estagiários (não me refiro aos que estão em
estágio probatório), indaga-se:
18.1) São quantos estagiários?
18.2) Dentre o total de laboristas, os estagiários representam quantos por cento
(%)?
18.3) Como é feita a seleção destes estagiários? Ou seja, é mediante análise
subjetiva de currículo, ou prova de títulos, etc?
18.3.1) A seleção é feita pela própria administração ou é mediante uma empresa
contratada?
19) Nos últimos 5 anos (de 2013 a 2017, inclusive), quando um feriado
(municipal ou estadual ou federal) era em um sábado ou em um domingo,
quantas vezes ocorreu de um feriado desses (de sábado ou de domingo) ser
transferido, mediante ato administrativo deste órgão público ou de outro a
que esteja subordinado, para um dia útil (um dia entre segunda-feira e sextafeira e que inicialmente não era feriado pela legislação atinente)?
19.1) Se sim, quantas foram essas datas?
19.1.1) Qual foi o respectivo ato administrativo (Portaria número X, etc)?
19.2) Se sim, ocorreram descontos na folha de pagamentos, em decorrência
dessa transferência de datas?
20) Atualmente, há quantos laboristas que estão ocupando cargos em
decorrência de decisão judicial?
20.1) Em quais cargos?
21) Este órgão público possui implantada, atualmente, alguma política de gestão
ambiental de resíduos?
Fornecimento de “cópia de decisões e números de processos de idêntico teor”,
tramitados na Casa, que tenham decisões favoráveis ao pagamento de
indenização de férias nos moldes que pleiteia e exemplifica.

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Olá, Sou cidadão do XXX e não sei se é conhecimento do Senado, mas a antiga
Associação Atlética Serviço Gráfico do Senado foi campeã de futebol do DF em
1972. Gostaria de saber se já foi feita alguma homenagem nesse sentido. Onde
está a Taça de Campeão que deveria constar na história do esporte do DF. ATENDIDO
Coloco aqui um link contando toda a história dessa Associação
http://historiafutebolbrasiliense.blogspot.com.br/2012/10/clubes-de-brasiliaservico-grafico.html Grato. " (sic)
"Procuro o projeto de lei dos jogos de azar na sua última redação aprovada e
submetido ao plenário, mas não consigo achar, pois não está fácil usar o site no
ATENDIDO
sentido de distinguir o que foi aprovado e as modificações sugeridas no site do
Senado, até consigo achar em sites privados, mas não posso confiar."(sic)
"Solicito os dados biográficos dos senadores do Estado de Tocantins, da 49ª
ATENDIDO
legislatura até a atual."
"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 pelo Senado e aprimorar meus estudos para
concurso. Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada
assim como códigos (CLT; CIVIL E PROCESSUAL, principalmente) e anteprojetos
que estão em discussão no Congresso Nacional.
Ciente da compreensão,
ATENDIDO
Desde já agradeço.
Segue, logo abaixo, meus dados para envio.
Nome: XXX
Endereço: XXX
Bairro: XXX
CEP: XXX
Cidade: XXX
Estado: XXX"(sic)
"Boa noite! Por gentileza, solicito cópia do relatório final da CPI da Previdência."
ATENDIDO
(sic)
ATENDIDO
"Quais os aposentados pelo Senado e seus salários?"(sic)
"Solicito cópia do discurso feito pelo Senador XXX, em 07/12, na Sessão Plenária,
ATENDIDO
momento em que falou sobre a Eletrobrás."
"Estou fazendo um pesquisa acadêmica sobre os beneficiários do plano de
NEGATIVA DE
saúde do Senado. e gostaria de receber a lista do beneficiários, bem com a lista
ACESSO1
dos usuarios reembolsados referente aos dois últimos anos ( 2015/2016)." (sic)
"Onde consigo descobrir quais foram os deputados que votaram a favor da MP
ATENDIDO
795?" (sic)
"Bom dia, Trabalho para a XXX - XXX e gostaria de verificar a possibilidade de
receber, por e-mail, os nomes e e-mails dos Chefes de Gabinete dos Senadores ATENDIDO
do Estado do Rio Grande do Sul. Desde já agradeço." (sic)
"Líderes de partidos no Senado Requisito a lista de senadores que foram líderes
ATENDIDO
de partido no Senado Federal, desde 1985 a 2015, para fins acadêmicos." (sic)

1

Negativa integral de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais.
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"Líderes de governo no Senado
Requisito a lista de senadores que foram líderes de governo no senado desde o
período compreendido como Nova República até a atualidade (1985-2016) para
fins acadêmicos." (sic)
"Por favor, gostaria de obter a seguinte informações:
1) relação de todos os pedidos de reembolso dos senadores, na atual legislatura,
para despesas médico-hospitalares e odontológicas realizadas fora do
departamento médico da Casa. Observação: peço que fique discriminado na
resposta a) o nome do deputado b) o valor do reembolso c) hospital onde foi
realizado o atendimento d) data do atendimento e) justificativa para o
atendimento ser realizado."
"Solicito a lista do quórum da sessão do Senado Federal do dia 05/12/2017.
Também solicito a lista dos senadores e senadoras que confirmaram quórum no
ponto de luta de aprovação do PLS 612/2011, em que 22 parlamentares
registraram presença no painel de Votação". (SIC)
"Caros, gostaria de solicitar, por gentileza, uma planilha com todas as
proposições que já passaram pela Casa. Nessa planilha, se possível, gostaria de
ter uma coluna com o assunto de cada proposição, assim como com o regime
de tramitação. Não consegui fazer a extração pelos links dos dados abertos. Uma
vez tive um pedido dessa espécie atendido, mas sem as colunas acima
mencionadas incluídas. Obrigado." (sic)
"Boa tarde! Gostaria de solicitar os gastos com viagens internacionais realizadas
por senadores este ano (2017). Agradeço se puderem detalhar a lista, separando
por data e destino das viagens, quais deputados foram e quanto custou.
Preciso das informações até quinta-feira (14/12), se possível.
Muito obrigada desde já!" (sic)
"Boa tarde. Gostaria de acessar a íntegra do processo legislativo que resultou na
edição da EC 45 (especificamente, em relação à constituição do CNJ e CNMP).
Esse processo está digitalizado? Está disponível para consulta na biblioteca do
Senado? É possível acessar on line? Grato." (sic)
"Solicito o Relatório Final da CPI da Previdência, no qual o Senador XXX foi
relator."
"Boa tarde! Gostaria de solicitar os gastos com viagens internacionais realizadas
por senadores este ano (2017). Agradeço se puderem detalhar a lista, separando
por data e destino das viagens, quais senadores foram e quanto custou.
Preciso das informações até quinta-feira (14/12), se possível. Muito obrigada
desde já!" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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ATENDIDO
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"Boa Tarde, Venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que
possam ser enviados para a minha residência. Desejo com isso não só
acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência,
mas também auxiliar em fins de estudo para concursos públicos, uma vez que
me encontro em situação financeira desfavorável. 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. Se possível, envie o
código de identificação para que eu saiba quando os correios trarão. Visto que,
não entregam nas residências aqui na cidade local. Nome: XXX
Endereço: XXX
Bairro: XXX
CEP: XXX
Cidade: XXX
Estado: XXX" (sic)
"Prezados(as) Senhores(as). Na qualidade de cidadão, eu, XXX, XXX, XXX, XXX,
XXX, CPF XXX, XXX, XXX, XXX, natural de XXX, morador à XXX, XXX, XXX, venho
por meio da Lei de Acesso à Informação solicitar que me seja fornecido o mapa
do dois prédios do Congresso Nacional. É desnecessário dizer a motivação, mas
informo que sou jornalista e escritor e escrevo textos sobre Brasília, inclusive
com um livro publicado sobre a capital federal. Qualquer prédio público de
Brasília, até mesmo aquele que abriga o Chefe do Estado brasileiro, o Palácio do
Planalto, possui suas instalações internas divulgadas ao público. O que eu quero
é ter um mapa (organograma) sobre o que funciona em cada pavimento do
prédio, não havendo necessidade de personalizar (não precisa dizer que no
andar X fica o gabinete do deputado Beltrano nem do senador Fulano, quero
apenas que se diga: Os andares X, Y e Z são destinados a gabinetes dos
parlamentares). Qualquer shopping (onde funcionam bancos e joalherias),
qualquer prédio comercial grande neste país possui um mural e informações
para que o público saiba o que funciona em cada pavimento, a fim de se
localizar. É este o meu pedido". (sic)
"Gostaria de ter acesso às atas das audiências públicas realizadas durante a
tramitação da MP 746/16, bem como ao número total de audiências.
Consultando a tramitação no site do Congress achei algumas das atas, mas não
todas. Fiz pedido de acesso à informação na Câmara e me informaram que não
foi realizada audiência na Câmara, mas apenas no Senado e que por isso deveria
solicitar por aqui tais documentos. Obrigada." (sic)
"Gostaria de saber quantas e quais proposições (entre projetos de lei, projetos
de lei complementar, projetos de lei de conversão e propostas de emenda à
Constituição) foram aprovados pelo Senado em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e
2017 até 12 de dezembro. Desses, quantos e quais são de deputado ou senador
e quantos e quais são de autoria do Poder Executivo? Obrigado." (sic)
"Qual é a quantidade de cargos vagos para o cargo de consultor legislativo nas
áreas específicas como: saúde, desporto e cultura, política econômica e sistema
financeiro? Localizei no site do Senado a informação de cargos vagos para as
especialidades assessoramento em orçamentos e assessoramento legislativos,
mas não consta a quantidade de vagas para cada área específica citada
anteriormente. "
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"Solicito a exposição de motivo do PLC 8/2016, que altera o art. 121 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal."
"Boa tarde, Para exercício de defesa em processo do TCDF, relativo à adesão
feita pela Secretaria de Estado de Saúde do DF à ARP PREGÃO ELETRÔNICO Nº
XXX, do Senado Federal, preciso de vista e cópia da documentação enviada pela
SES-DF ao Senado - PROCESSO Nº XXX . Podem, por gentileza me indicarem
como devo proceder? Obrigado". (sic)
"Gostaria de saber quantas faltas não justificadas os senadores ´levaram´ em
2017, 2016 e 2015." (sic)
"Qual a lei que aprovou o novo salário mínimo para 2018. (sic)
"Solicito receber por e-mail cópia do texto revisado e anexado às folhas 32 a 35,
do PLS 445/2017, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios
e do Distrito Federa."
"Boa tarde, queria saber se teriam algum sistema de PUSH em relação as LEIS
aprovadas ou não." (sic)
"Solicito lista com todos os senadores que recebem pelo IPC, assim como seus
últimos salários". (sic)
"Solicito cópia, em meio eletrônico, do estudo comparativo entre aquisição ou
aluguel dafrota de veículos dessa casa, protocolado sob o número 009261/11-7
de autoria do servidor XXX, Coordenador de Transportes em 2011 do Senado,
conforme reportagens publicadas na mídia à época em 2011". (sic)
"Gostaria de ter acesso ao tempo médio de tramitação no Congresso Nacional
das leis de iniciativa do Executivo, do Legislativo e das Medidas Provisórias, de
1995 a 2017." (sic)
"Olá, bom dia. Sou estudante e pesquisador na XXX e venho por meio dessa
mensagem solicitar alguns documentos referente à minha pesquisa para o
Trabalho de conclusão de curso (TCC). Meu trabalho é sobre a LDB (1988-1996).
Gostaria que me enviassem o processo referente a esse projeto de lei que
passou pela Câmara e foi finalizado no Senado federal. Fiz essa mesma
solicitação na Câmara dos Deputados e me enviaram todo o processo do projeto
de lei . Agradeço a compreensão. "(sic)
"Solicito a lista completa dos senadores contendo o número de telefone,
endereço dos gabinetes e os dados biográficos."
Gostaria de saber quantas Frentes Parlamentares ou Bancadas Suprapartidárias
com temática religiosa, especialmente evangélica, estão em exercício no
Congresso. Preciso do nome, informações de registro e qualquer dados que
possuírem. Pergunto isso pois há informações contraditórias na mídia e
periódicos científicos. As informações serão incluídas em uma tese de
doutorado. Desde já agradeço. Atenciosamente, XXX." (sic)
"Gostaria de saber se existem Projetos para implementar o desenvolvimento
das alternativas sustentáveis para tais como a energia eólica e impedir a coleta
de royalties sobre o vento. O que pode desestimular o investimentos neste
setor. Obrigado XXX" (sic)
"Gostaria de saber quanto é o salário de senadores e senadoras limpos, sem o
demais direitos por lei."(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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"De acordo com a Lei 8213/91, (Lei de Cotas) tenho alguns direitos que me
assistem, e que sejam cumpridos de acordo com a LAI 12.527/2011, (Lei de
Acesso à Informação). Gostaria de saber algumas informações abaixo que listei
como prioridade e que são de domínio público. Gostaria de obter com precisão
os seguintes dados abaixo em relação ao Senado Federal, no para os anos de
2016 e 2017:
-PcD´S QUE FORMA ADMITIDOS(CONCURSADOS, TERCEIRIZADOS E
COMISSIONADOS) -PcD´S QUE FORAM DEMITIDOS -PcD´S QUE FORAM
PROMOVIDOS -Quais as empresas terceirizadas pela Casa admitiram PcD´S
Obs : "A lei é soberana e todos devem obedecer, independente de posição
social, credo religioso, entre outros, ( PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA ) ". Eu,
como pessoa comum, sou obrigado a cumprir as leis do país. Por que os
empresários não cumprem as leis deste país? Certo em contar com a
colaboração e atenção, desde já agradeço. Atenciosamente, XXX."(sic)
"Boa tarde, Na condição de XXX do XXX, XXX do XXX, considerando a revogação
da Medida Provisória n° 792/2017, por meio do ATO DECLARATÓRIO DO
PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 65, DE 2017, e em vista do
disposto no §3° do art. 2° da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro,
solicito ESCLARECIMENTOS acerca da RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.174-28/ 2001, que havia sido REVOGADA pela MP 792.
Caso os efeitos da MP 2.174-28 não tenham sido reestabelecidos, estaremos
diante de uma verdadeira lacuna jurídica, pois não teremos mais amparo para
conceder/alterar a jornada de trabalho dos servidores da instituição. Nestes
termos, aguardo pronunciamento. Atenciosamente". (sic)
"Seria possível ter acesso a exposição de motivos da lei complementar 140?
Obrigado XXX"(sic)
"Bom dia, estou consultando as legislaturas passadas do Senado e me deparei
com uma coisa curiosa. Como que na 36ª legislatura só tivemos um senador por
Sergipe, XXX (1922-1950), o que ele fazia sozinho na casa?" (sic)
"Bom dia, gostaria de saber se há alguma proposição, em âmbito nacional, que
disponha sobre a exigência do envio de Aviso de Recebimento para as
negativações, constituição em mora em tramitação no Senado. Ou algo
relacionado a isso. Obrigado." (sic)
"Boa tarde, Por que na 12ª legislatura Goiás ficou sem representação no
Senado? De 1835 a 2845 eu entendi porque o Rio Grande do Sul ficou sem
representação, era a Guerra dos Farroupilhas, se eles queriam se separar não
fazia sentido mandar um representante. Mas e o Goiás, o que ocorreu entre
1864 e 1866?" (sic)
"Provas último concurso senado federal cargo = Consultor Legislativo Agricultura"
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"Eu, XXX, portadora do RG no XXX, endereço eletrônico XXX, residente e
domiciliada em XXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a
Informações Públicas), venho requerer o acesso em até 20 dias corridos (artigo
11, parágrafo 1o da Lei 12.527/11), aos seguintes dados:
Todas as solicitações de impressões na gráfica do Senado feitas no mês de
novembro e dezembro, com detalhamento de título, autor, solicitante, número
de edições, data da solicitação, data da publicação, número de páginas,
característica física da publicação (capa dura, etc), resumo e justificativa da
obra, custo da produção (se não houver, estimado) Todas as impressões feitas
na gráfica do Senado no mês de dezembro com detalhamento de título, autor,
solicitante, número de edições, data da solicitação, data da publicação, número
de páginas, característica física da publicação (capa dura, etc), resumo e
EM
justificativa da obra, custo da produção (se não houver, estimado) Se houver
TRATAMENTO
uma impressão aprovada, mas ainda não realizada na data deste pedido (22/12),
também incluir no levantamento com detalhamento de título, autor, solicitante,
número de edições, data da solicitação, data da publicação, número de páginas,
característica física da publicação (capa dura, etc), resumo e justificativa da
obra, custo da produção (se não houver, estimado) Solicito que as informações
sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis, conforme estabelece
o artigo 11, parágrafo 5o D1398da lei 12.527/2011. Na eventualidade de as
informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que seja apontada a
razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de classificação de
sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24,
parágrafo 1o da Lei 12.527/2011. Desde logo agradeço pela atenção e peço
deferimento". (sic)
"Prezados, 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. Sou cidadão
responsável e preocupado com as questões sociais, atuo diretamente com a
rede Socioassistencial em minha Cidade. Se possível, gostaria de receber a
ATENDIDO
Constituição Federal (CF) atualizada assim como códigos e anteprojetos que
estão em discussão no Congresso Nacional, Estatutos da Criança e Adolescente
- Idoso etc. Unidos na construção de um País ainda melhor! Segue, logo abaixo,
meus dados para envio. Nome: XXX Endereço: XXX Bairro: XXX Cidade: XXX Estado: XXX"" (sic)
"Bom dia senadores, gostaria de saber se os políticos com dois mandatos se
ATENDIDO
aposentam com salário integral" (sic)
"Gostaria de receber informativos sobre os concursos abertos na casa, gostaria
ATENDIDO
de recebê-los por e-mail". (sic)
"Boa tarde. Solicito através deste canal as seguintes informações:
1) A ficha funcional do servidor aposentado XXX, com as seguintes
discriminações:
1.1 Data de admissão
ATENDIDO
1.2 Quando e de que forma se tornou efetivo do Senado Federal
1.3 Por quanto tempo trabalhou e quais departamentos ou gabinetes;
trabalhava no Senado ou na base eleitoral?
1.4 Data de aposentadoria, com cópia do processo integral de aposentadoria."
(sic)
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"Já tem data definida para o concurso da polícia do Senado?" (sic)
"Como ocorreu o processo para a sanção da Lei 11.445/2007? como se deu a
participação social no processo de formulação desta lei?" (sic)
"Senhores Senadores 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." (sic)
"Ao acessar o portal Transparência, no site do Senado, percebi que na página do
Senador XXX, o salário é o mesmo para todos os meses, mas os descontos
realizados pela Receita Federal, no que diz respeito ao Imposto de Renda, estão
diferentes. Qual o motivo desta distinção, sendo que o desconto do INSS é
mensalmente igual e somente o desconto do Imposto de Renda está díspar?
Gostaria de saber qual é a alíquota para a base no cálculo do imposto de renda
para o salário dos senadores."
"Desejo receber uma foto do Senador XXX, para eu guardar em minha estante
como uma lembrança."
"Excelentíssimos Senadores da República, Venho, por meio 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.
Nome: XXX
Endereço: XXX
Bairro: XXX
CEP: XXX
Cidade: XXX
Estado: XXX" (sic)

SITUAÇÃO
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