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1 NÚMERO DE PEDIDOS 

No mês de dezembro foram recebidas 51 solicitações de 

informações, das quais 2 constituíram negativas de acesso. No Anexo I 

encontram-se a lista de todos os pedidos de informação. 

2 PRAZO DE RESPOSTA 

Dos 51 pedidos de informações, 17 (33,3%) foram atendidos até um 

dia, 11 (21,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, por fim, 23 

(45,1%) pedidos foram atendidos com mais de seis dias. 
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3 TEMAS DOS PEDIDOS 

QTDE. DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

4 SENADOR 
Biografia, imóvel funcional, veículo, foto, pronunciamentos, gabinete, 

processos e representações, vantagens e prerrogativas. 

7 SERVIDOR 
Lotação, cargo, função, meios de contato, aposentadoria, licenças, 

afastamentos, benefícios, nomeação e exoneração de comissionados. 

4 REMUNERAÇÃO 
Servidor, parlamentar, salário, vantagens, proventos, horas-extras, teto 

constitucional, diárias. 

9 ATIVIDADE LEGISLATIVA 
Plenário, comissões, sessões, tramitação, veto, acompanhamento, medida 

provisória, proposições, LDO, LOA, PPA, DCN, DSF 

6 
ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA 
Requerimentos, cópias de processos, pareceres e documentos, reforma 

administrativa, despesas do Senado, cursos ILB/Interlegis. 

- 
GASTOS COM SAÚDE E 

TELEFONIA 
Servidor, parlamentar, dependentes, pensionistas, IPC, aposentados, plano 

de saúde, SIS, SAMS, Saúde Caixa, credenciamento. 

- CEAPS E NOTA FISCAL 
Normas, cópias, valores, justificação das despesas, passagens, escritório na 

UF de origem, locação de veículos, consultoria, empresas. 

2 VOTO E PRESENÇA Como votou o senador; presença; ausência justificada. 

1 ARQUIVO Pesquisas no acervo, cópias de audiovisual 

1 DIÁRIAS E PASSAGENS 
Servidor, parlamentar, valores, trechos, justificativas, devolução, 

remarcações  

1 LEGISLAÇÃO 
Cópias, pesquisa, interpretação, vigência, alterações, revogação, normas 

internas do Senado. 

6 CONCURSO PÚBLICO 
Aprovação, nomeação, excedentes, previsão de aposentadoria, cargos 

vagos, atribuições, prorrogação, cadernos de prova. 

3 CONTRATOS E LICITAÇÕES 
Contratos, aditivos, valores, licitação, modalidades, edital, projeto básico, 

pagamentos, convênios, tercerização, estagiários. 

1 PORTAL DO SENADO E LAI 
Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Comissão Permanente 

de Acesso, Classificação de Sigilo, Conselho de Transparência. 

6 OUTROS 
Críticas, sugestões, consultas, reclamações, recursos orçamentários, vários 

assuntos no mesmo pedido. 

51 TOTAL GERAL  

 

 

 

 



  

 

4 NEGATIVAS DE ACESSO 

Houve 2 negativas de acesso em dezembro. Esse número 

representa 3,9% do total de pedidos de informação do mês. Nenhum 

apresentou recurso. 

Abaixo, estão listados os pedidos e as razões para a negativa de 

acesso: 

DESCRIÇÃO DO PEDIDO RESPOSTA ENVIADA 

1199848: 
"Solicito os currículos completes de todos os 
consultores legislativos do Senado Federal."  

Em atenção ao pedido de informação nº (....), 
esclarecemos que o objeto do pedido enquadra-
se nas chamadas “informações pessoais”, no que 
tange à proteção da intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, conforme disposto 
no art. 31 da Lei nº 12.527, de 2011, in verbis: 
“Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, 
honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 
individuais. 
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas 
à intimidade, vida privada, honra e imagem:  
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de 
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data 
de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa 
a que elas se referirem; e  
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a 
que elas se referirem.  
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este 
artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido 
quando as informações forem necessárias:  
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física 
ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente 
para o tratamento médico; 
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente 
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a 
identificação da pessoa a que as informações se referirem;  
III - ao cumprimento de ordem judicial;  
IV - à defesa de direitos humanos; ou  
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.” 

  
Diante disso, lamentamos informar que o pedido 
de V.S.ª não poderá ser atendido. 

 

1199865: 
"Em abril de 2013, o Servidor Ativo, José Ailton 
Braga da Silva, Consultor Legislativo recebeu 
pagamento retroativo em auxílio  Pré-Escolar no 
valor de quanto? Tendo em vista, que na rubrica 
Auxílio os valores estão consolidados. Ou seja,  
dois auxílios Pré-Escolares mais o auxílio 
alimentação. Esse retroativo foi referente a qual 
filha? 1) A Sofia Dara Santos Braga ou b) Luise 
Bastian Braga? E em quanto de valor? O 
retroativo foi desde quando? Essas perguntas se 
justificam porque o José Ailton recebe o Auxílio 
da filha Sofia Dara e nunca repassou para a 
conta dela da pensão?" 

  



  

 

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos 

"Gostaria da informação de como funciona o serviço de odontologia no Senado. 
Quais os procedimentos são realizados? Quantos dentistas ( ocupante ou não do cargo de 
analista - odontologia) , quantos técnicos em saude bucal ( ocupantes ou nao do cargo técnico 
- odontologia) e quantos estagiários  realizam esse trabalho atualmente?"   

"Prezados, 
Com base na lei de acesso à informação, gostaria de ter acesso a uma planilha contendo os 
seguintes dados referentes todas as concessões de adicionais de especialização do Senado 
Federal deferidas a partir de janeiro de 2012. 
1. Nome do Servidor 
2. Cargo 
3. Área (Administração, Processo Legislativo, Policial, etc.) 
4. Órgão de Lotação 
5. Curso ou Treinamento Deferido (inclusive mencionando o tema do curso ou treinamento - 
ex.: Graduação em Direito, Pós-Graduação em Direito Constitucional, Mestrado em 
Administração de Empresas, Doutorado em História, etc.) 
6. Data do pedido de adicional de especialização 
7. Data do deferimento do pedido de adicional de especialização"   

"Solicito informação do valor do Auxílio Pré-Escolar de novembro de 2009 a dezembro de 
2013. Ou seja,o valor atual do auxílio Pré-Escolar é de R$ 627,00, qual valor em novembro de 
2009,quando esse valor alterou ao longo do exercício de 2010, 2011,2012 e 2013. 
Tendo em vista que minha filha Sofia Dara Santos Braga é dependente do Servidor Ativo José 
Ailton Braga da Silva que recebe o Auxílio Pré-Escolar e não repassa a sua filha."   

"Boa tarde prezados senhores; gostaria de saber qual o motivo que explicaria, acerca da PL 
108/2012 que trata da carreira de analista executivo federal, já aprovada na Câmara, estar 
aguardando designação de relator  desde 14/11/2012,frustrando toda uma categoria 
importantíssima, porém desprestigiada pelo governo federal, que são os administradores."   

"Prezados Senhores,  
Venho por meio desta solicitar o nome de todas as pessoas que trabalham no Senado Federal 
com Comunicações e/ou Tecnologia da Informação - TICs. 
Atenciosamente."    

"Prezados, 
Gostaria de obter a quantidade dos pedidos de aposentadoria que já estão em andamento 
apenas para os cargos efetivos de Analista/Técnico Legislativo, ambos na especialidade 
Informática Legislativa. 
Grato!"   



  

 

"OLA SR.SENADORES JA ENCAMINHEI MINHA MANIFESTAÇÃO VIA ALÔ SENADO SOBRE A 
DEMORO NO JULGAMENTO DOS 20 SERVIDORES AFASTADOS DE SEUS CARGOS POR VICIO DE 
ORIGEM,ERRO GRAVISSIMO DO GOVERNO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL,RS DESDE 
ANO DE 2006 E QUE SE AGRAVA TÉ DIAS DE HOJE..A MATÉRIA ENCONTRA-SE LA NO JP 
CACHOEIRA DO SUL OU BLOG DO DR.HUMBERTO ADAMI EX-SERVIDOR EM DA SEPPIR DESTA 
UF.TALVEZ JA FOSTE ACEITO MINHA MANIFESTAÇÃO SO TINHA ESQUECIDO DE MEUS DADOS.  
O MAIS OBRIGADO E ESTAMOS NO AGUARDO."   

"Prezados, em referência à resposta ao pedido de informação nº 1193903, esclareço que não 
solicitei sugestão, opinião ou mesmo a proposta de aplicação do art. 63 da Lei nº 8.112/90. A 
solicitação foi sobre qual procedimento essa Casa adota para o pagamento da gratificação 
natalina a seus servidores. 
De acordo com o inc. art. 7º da LAI:  
Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de 
obter: (...) 
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 
política, organização e serviços; (...) 
Assim, as informações sobre a organização administrativa dessa Casa, inclusive no que tange à 
gestão de pessoas, está abrangida pela LAI. 
Do exposto, e ainda reformulando o pedido, solicito informação se é possível averbar no 
Senado o tempo de serviço público federal para fins de recebimento da gratificação natalina 
por esse órgão, tal como ocorre com as férias."   

"Prezados,  
Gostaria de saber se o documento abaixo consta no Arquivo Histórico do Senado.  
Abaixo-Assinado elaborado pelas feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e 
apresentado em 12 de novembro de 1927, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
(Fonte Primária – Arquivo Histórico do Senado Federal).  
Aguardo contato.  
Att. 
Lívia."   

"Boa Tarde! 
Existe previsão da MP2215 ser votada?"   

"Solicito as informações de servidores comissionados e efetivos constantes do arquivo TODOS, 
da sessão Recursos Humanos do link 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp) referente aos 
meses de fevereiro, março e abril de 2013"   

"Gostaria de informar que o Portal de Transparencia está com um erro, quando tento obter 
uma informação sobre o vencimento de algum funcionário, o sistema dá um erro. Peço que 
isto seja corrigido, pois meus dados estão sendo registrados mas não obtive os dados que 
queria."   



  

 

"Solicito a esta Casa informar se averba o tempo de efetivo exercício em outro Órgão da 
administração pública federal, para fins de pagamento da gratificação natalina, isto é, se 
realiza o pagamento da gratificação com base na remuneração do mês de dezembro, 
descontando os valores recebidos no Órgão anterior do servidor que solicitou vacância por 
posse em outro cargo inacumulável."   

"QUE O SENADO VERIFIQUE O QUE O SENADOR AECIO NEVES FEZ EM MINAS QD. GOVERNO / 
E4M BENEFICIO PROPRIO."   

"Ola eu gostaria de receber a seguinte informação: quais cursos cada um dos servidores do 
Senado que recebeu licença capacitação este ano cursou, em que períodos. Essas informações 
constam nas fichas de pedido dos servidores para a licença capacitação, e as especificações 
dos cursos estão junto com os processos dos servidores."    

"Solicito as informações 
SETOR1,SETOR2,SETOR3,SETOR4,SETOR5,SETOR6,SETOR7,SETOR_EXERCICIO,NOME,TIPO 
VÍNCULO,ADMISSÃO,CARGO,CATEGORIA,FUNÇÃO,AFASTAMENTO,ISENÇÃO PONTO dos 
servidores efetivos e comissionados referentes aos meses de fev, mar, abr de 2013, similar ao 
do arquivo TODOS, da sessão Recursos Humanos do link 
(http://www.senado.gov.br/transparencia/dadosAbertos/dadosAbertos.asp) "    

"CONSULTORIA LEGISLATIVA. DISCURSOS/PRONUNCIAMENTOS. SOLICITAÇÕES DE TRABALHO 
À CONSULTORIA LEGISLATIVA (STCs). QUANTIDADE DE DISCURSOS/PRONUNCIAMENTOS 
SOLICITADOS DE 2002 A 2013, EM CADA UM DESSES ANOS. Solicito-lhes a gentileza de enviar 
planilha contendo o número de discursos/pronunciamentos solicitados à Consultoria 
Legislativa nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013."   

"BOM DIA.. GOSTARIA DE SOLICITAR A PLANILHA COM NÚMEROS DE EMENDAS APROVADAS 
PARA SEREM LIBERADA  EM 2013.  
OBRIGADA"   

"Solicito a Vossa Senhoria, se possível, o encaminhamento do texto integral da Instrução nº 
4/79 editada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – CNDU, que dispõe sobre a 
classificação das zonas urbanas no Brasil. 
Muito obrigado, 
Paulo Matheus 
Aracaju-SE - 079.9992-4141"   



  

 

"(1) Tenho interesse em conhecer o teor dos termos de referência utilizados no âmbito do 
Senado Federal para as contratações, por inexigibilidade de licitação, de professores, 
conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de 
pessoal. 
(1.1) Nos três ultimos eventos restritos (caso existam) a servidores deste Senado Federal 
(eventos fechados); 
(1.2) Nos três ultimos eventos não restritos (caso existam) a servidores deste Senado Federal 
(eventos abertos, oferecidos ao público em geral). 
(2) Existe um endereço eletrônico para onde eu possa encaminhar documento complementar 
a este pedido de informações? (Este formulário do sistema de acesso a informações do Senado 
é aquele que oferece a menor quantidade de caracteres para que o cidadão expresse seu 
pedido. Também é o único dentre os dezenas que visitei  que não permite o recebimento de 
textos oriundos de outros programas)."   

"Olá, gostaria de saber informações atuais da PEC 45. E quando irá para votação final? Vi que 
tem uma emenda para retirar a Ouvidoria da formatação original. O que muito me preocupa. 
Como vai ficar isso? Grato." ?  

"Considerando o Ato do Consultor Geral nº 001/2012, que define quais subáreas compõem 
cada núcleo da Consultoria Legislativa e as alterações estruturais promovidas pelo Ato da 
Comissão Diretora nº 14/2013, solicito-lhes a confecção (e envio) de duas planilhas, CADA 
UMA COM 22 LINHAS, conforme as seguintes especificações: 
 
Planilha 1: PARA CADA UMA DAS 22 SUBÁREAS, de forma individualizada, o número de 
Consultores Legislativos atuantes que já implementaram e que implementarão, até 
31/07/2014, as condições necessárias à aposentadoria. 
 
Planilha 2: PARA CADA UMA DAS 22 SUBÁREAS, de forma individualizada, número de 
Consultores Legislativos atuantes que já implementaram e que implementarão, até 
31/12/2014, as condições necessárias à aposentadoria."   

"Boa tarde. 
Gostaria de saber se foi apreciado pelo Congresso ou pelo Senado individualmente, os vetos à 
Lei 11.182/2005 - Lei de criação da Agência Nacional de Aviação Civil. Caso tenha sido 
apreciado gostaria de saber o resultado da decisão."  



  

 

"Caros funcionários do Senado Federal, 
Sou doutorando do Departamento de Ciências Políticas da USP, pesquisador do Núcleo de 
Pesquisa em Políticas Públicas, o NUPPS, e pesquisador visitante do Center for Political Studies 
da Universidade de Michigan. 
Realizo neste momento uma pesquisa sobre a atividade legislativa no Senado Federal, 
tentando mostrar que na verdade a atuação parlamentar é maior do que a que o público 
amplo imagina. Para realizar tal pesquisa, preciso catalogar todos os Projetos de Lei (PL) do 
Senado entre 1/1/1991 e 31/12/2010. Sei que há sistema de busca ná página do Senado para 
pesquisar essas informações individualmente, mas o que necessito é catalogar conjuntamente 
os mais de 6400 PLs do período. 
Consegui com a Câmara um banco de dados contendo as informações que são disponibilizadas 
online e venho, agora, reiterar minha solicitação já feita anteriormente para conseguir o 
mesmo material do Senado. 
Há um telefone ou email onde eu possa explicar."   

"Com fulcro nos arts. 37, caput, da CF/88; 2º, V, da Lei da Federal nº 9.784/99; e 3º, I, ao V da 
Lei nº 12.527/11, solicito cópia integral do estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, 
finalizado, conforme amplamente noticiado 
(http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/senado-sarney-anuncia-fim-de-estudo-da-fgv-
para-reformulacao-administrativa/), em setembro de 2009, que tinha por objeto a Revisão da 
Estrutura Organizacional Administrativa e Sistemática de Classificação e Remuneração de 
Cargos de Provimento em Comissão e Funções Comissionadas do Senado Federal."   

"Sr(a). Responsável, 
Com base no disposto na Lei nº 12.527/2011, solicito informações acerca dos dados abaixo: 
  
a) Evolução do valor das funções comissionadas do Senado Federal a partir de 1997. FC1 a FC5 
  
b) Demonstrativo do número de licenças médicas concedidas aos servidores (efetivos e 
comissionados) nos últimos 12 meses. 
  
c) Valor dos vencimentos, por categoria e cargo, constantes dos três últimos Regimentos 
Internos do Senado Federal."   

 "BOA NOITE! GOSTARIA QUE ME INFORMASSEM QUANDO VÃO ABRIR OS CURSOS ON LINE 
GRATUITOS! OBRIGADA MARCELA."   

"Bom dia, estou estudando o processo de impeachement do Collor e gostaria que, diante das 
possibilidades, hospedassem o processo e julgamento, bem como outros documentos 
relevantes (pois imagino que seja bem pesado) pelo Senado em 92 contra o ex-presidente.  
 
Seria de grande valia acadêmica...  
 
Agradeço imensamente a disposição...  
 
Leandro Dirschnabel - SC"   

"Gostaria de saber qual foi o último convocado para ocupar o cargo de técnico em 
enfermagem, classificado no último concurso."   



  

 

"O Senado Federal está de parabéns, por esta importante ferramenta educacional e cultural, 
que está a disposição de toda a população brasileira."   

"Prezada responsável, após contato com a Srª Cristiane  do departamento jurídico do Senado 
Federal, e neste ato como advogado representando a  ASSISEFE (Associação dos Servidores e 
Inativos e Pensionistas do Senado Federal ,solicitei cópia do parecer jurídico em relação ao 
Acordão do TCU referente ao corte desde outubro do presente exercício, em relação ao 
benefício (IPC - Instituto de Previdência dos Congressistas) dos contribuintes, devido a 
remuneração total do salário ultrapassar o teto constitucional. Assim, não obtive êxito em tal 
solicitação, inclusive com a juntada da procuração que dá poderes para requerer o 
documento. Então após orientação administrativa, foi solicitado que fizéssemos o 
requerimento via Portal da Transparência. Outrossim solicito a gentileza de ter acesso ao 
parecer a fim de tomarmos todas as providências administrativas. Agradeço desde já sua 
atenção e aguardo resposta para tal solicitação.  
Atenciosamente, 
Drº Anderson Machado 
OAB/DF 30.291 
TCM ADVOGADOS & ASSOCIADOS"   

"Com base na Lei de Acesso a Informação, solicito informar quantos processos de 
aposentadoria para o cargo Analista Admnistrativo, Especiliadade Administração estão 
atualmente em curso no Senado Federal. 
Informo que já fiz essa solicitção há mais de um mês e não recebi nenhuma resposta. 
att"   

O cidadão reclama que desde o dia 25/09 solicita a cópia da Lei 12.591/2012, porém até hoje 
ainda não a recebeu. Afirma que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, possui o direito 
ter seu pedido atendido. 

"Em atenção a resposta ao pedido de informação nº 1195840, solicito que seja informada a 
fundamentação legal (lei ou atos do Senado) que subsidiou a resposta."   
 
1195840 - "Solicito a esta Casa informar se averba o tempo de efetivo exercício em outro 
Órgão da administração pública federal, para fins de pagamento da gratificação natalina, isto 
é, se realiza o pagamento da gratificação com base na remuneração do mês de dezembro, 
descontando os valores recebidos no Órgão anterior do servidor que solicitou vacância por 
posse em outro cargo inacumulável."   

"Solicito a gentileza de informar a tabela oficial da COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DOS 
CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL (Analista e Técnico 
Legislativo), nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme reajuste da Lei 12.779/12. Solicito que 
na tabela informada conste as seguintes informações: Padrão, Vencimento (R$), Gratificação 
de Atividade Legislativa (R$), Gratificação de Desempenho (R$), Gratificação de Representação 
(R$), Total (R$). Obs: No site do Senado há uma tabela, mas não fica claro se é de 2012 ou 
2013. Se for de 2013, ficaria muito grato se pudesse encaminhar tabela nos mesmos moldes 
para os anos de 2014 e 2015. Atenciosamente."   

"Bom dia. 
Gostaria, por favor, de saber o horário das votações do PLC 103 e do PLC 122. 
Grato."   



  

 

"Gostaria de saber qual a legislação que autoriza o pagamento da denominada verba de 
indenização dos senadores, ou seja, aquela em que eles apresentam as notas fiscais de 
pagamento de restaurantes, combustíveis, etc.."   

"Solicito os currículos completes de todos os consultores legislativos do Senado Federal."   

"Sra. Claudia Lyra, na mesa do Senado 
Com base na lei de acesso à informação, solicito a relação nominal e respectivos votos da 
votação do requerimento 1443/2013 feito pelo Senador Eduardo Lopes, PRB/RJ, e votado 
ontem 17/12/2013."   

"À Sra. Cláudia Lyra e Sr. Bandeira  
(secretária e chefe de Gabinete do Presidente do Senado Federal)  
 
saudações. 
Apoiado na lei de acesso à informação, solicito a relação nominal da votação do requerimento 
1443/2013 feito pelo Senador Eduardo Lopes, PRB/RJ, acontecida ontem 17/12/2013.  
com gratidão, 
Fábio Borges 
Associação de Pós-Graduandos Ieda Delgado da UnB."   

"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber qual a placa de carro usada 
por cada um dos senadores (Ex.: 001 - Renan Calheiros / 002 - Aécio Neves)."  

"Em abril de 2013, o Servidor Ativo, José Ailton Braga da Silva, Consultor Legislativo recebeu 
pagamento retroativo em auxílio  Pré-Escolar no valor de quanto? Tendo em vista, que na 
rubrica Auxílio os valores estão consolidados. Ou seja,  dois auxílios Pré-Escolares mais o 
auxílio alimentação. Esse retroativo foi referente a qual filha? 1) A Sofia Dara Santos Braga ou 
b) Luise Bastian Braga? E em quanto de valor? O retroativo foi desde quando? Essas perguntas 
se justificam porque o José Ailton recebe o Auxílio da filha Sofia Dara e nunca repassou para a 
conta dela da pensão?"  

"Boa tarde. 
Gostaria de receber, se possível, arquivo em PDF do Acordo AC20110001 firmado entre o 
Senado e o SENAC, tendo em vista que no site estão disponíveis apenas os termos aditivos"  

"Bom dia! Gostaria de requisitar, por gentileza, conhecimento do teor da Nota Técnica nº 
2/2013, da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Senado Federal (SAFIN). 
Agradeço desde já a atenção dispensada."  

"desejo conhecer um pouco mais a História de meu país."   

"Desejo acessar os discursos proferidos no Senado federal entre os dias 01//03/1964 e 
31/05/1964. quero estudar um pouco mais esse momento do Brasil."   

"Desejo saber o valor do quilograma, relativo ao self service, nos restaurantes administrados 
pelo SENAC no Senado"   



  

 

"FATO: O Sr. Marcel José Braz Scherz é servidor do Senado Federal e, atualmente, ocupa o 
cargo de Técnico Legislativo, Especialidade Processo Industrial Gráfico. O referido servidor 
tomou posse e entrou em exercício no dia 27/8/2013. A posse em questão ocorreu em 
cumprimento de decisão judicial. 
INFORMAÇÃO SOLICITADA: (1) cópia da decisão judicial que determinou a nomeação e posse 
do referido servidor e (2) fornecimento de todas as informações que possibilitem localizar tal 
processo junto ao Poder Judiciário (seção judiciária, número do processo, vara que tramita, 
nome das partes, etc.)."   

"gostaria de saber qual o resultado da votação da plc 122 e plc 103 
defesa de genero?"   

"NOTICIA-SE NA IMPRENSA QUE O SENADOR RENAN CALHEIROS UTILIZOU AVIÃO DA FAB  
PARA FAZER IMPLANTE  CAPILAR , SE  VERDADE É  INACEITÁVEL PARA O CIDADÃO 
BRASILEIRO."  

"Boa tarde.  
Solicito relação de senadores que, durante 2013, realizaram viagens oficiais com destino a 
Nova Iorque (EUA). 
Para cada viagem, a relação deve conter: 
a) Nome do parlamentar 
b) Motivo da viagem 
c) Data de início e término da viagem 
d) Custo com diárias, se houver 
e) Custo das passagens aéreas e taxas de embarque, se houver 
f) Demais custos para a Câmara, se houver 
Solicitamos envido do documento em formato Excel ou CSV. 
Grato 
Eduardo 
(61) 96015555."   

 
 
 
 


