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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de maio foram recebidas 107 solicitações de informações.
No Anexo I encontra‐se a lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 107 pedidos de informações, 6 (5,6%) foram atendidos em até
um dia, 24 (22,4%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 66 (61,7%)
entre seis e vinte dias e 2 (1,9%) com mais de 20 dias. Nove pedidos (8,4%)
encontravam‐se pendentes de resposta na data de emissão deste
relatório.
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3 TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CEAPS E NOTA FISCAL
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
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OUTROS
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VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
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4 NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 2 (duas) negativas de acesso no mês de maio.

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Portal da Transparência do Senado Federal – 37
Portal do Senado Federal – 10

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos
"Amparada pela lei de acesso à informação (LAI), solicito gentilmente que me informe:
‐ quantitativo de vacâncias do cargo de analista administrativo desde o concurso de 2008.
Peço que informe esse número por ano e que discrimine se foi por morte, aposentadoria ou
posse por cargo inacumulável."
Amparada pela lei de acesso à informação (LAI), solicito gentilmente que me informe:
‐ quantitativo de terceirizados que trabalhem junto às áreas de planejamento."
REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE: atividades que
envolvem instrução processual legislativa de matérias e proposições que tramitam no Senado
Federal e no Congresso Nacional; coordenação e promoção de atividades relativas ao
provimento de informações pertinentes ao processo legislativo; elaboração de relatórios e
pesquisas relacionados à tramitação das matérias e proposições legislativas; instrução e
realização de procedimentos inerentes ao processo legislativo; prestação de informações aos
usuários do processo legislativo; e outras atividades correlatas.
Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados e/ou
terceirizados que exerçam as funções descritas abaixo, conforme ato da comissão diretora nº
14, de 2013.
Art. 398. Ao Analista Legislativo, Especialidade Engenharia, competem atividades de execução
e assessoramento de nível superior e especializado, em matérias relacionadas a orientação,
supervisão, formulação, coordenação, controle, acompanhamento e regulação no âmbito das
atividades técnicas de engenharia; planejamento e definição de diretrizes e referências
técnicas; estabelecimento de padrões técnicos; elaboração de estudos preliminares, projetos
básicos e projetos de obras, estruturas e serviços; elaboração de análises, pareceres técnicos,
estudos, avaliações, vistorias e perícias, em sua área de competência; fiscalização, direção e
execução de obras e serviços técnicos; produção e divulgação técnica especializada;
fiscalização técnica de contratos; realização de auditorias e perícias; e outras atividades
correlatas."
Requeiro, com amparo na Lei n. 12.527/11, o número total e relação de servidores
comissionados e/ou terceirizados que exerçam funções de implementação de planos,
programas, projetos e serviços de: organização sistemas e métodos; tecnologia;
desenvolvimento organizacional; documentação e informação; arquivo; desenvolvimento e
gestão de pessoas; processo administrativo e industrial gráfico; recursos materiais e
patrimoniais; licitação e contratos administrativos; finanças e orçamentos públicos; gestão
estratégica, governança corporativa e controle interno; auxílio na elaboração de pesquisas,
análises, instruções processuais e relatórios em matéria administrativa; auxílio na realização
de auditorias e perícias; fiscalização técnica de contratos; e outras atividades correlatas
O cidadão informa que enviou uma solicitação ao Portal da Transparência no dia 24/03/2014,
através do atendimento nº 1217036, mas até a presente data, não obteve nenhuma resposta.
Relata que ao entrar em contato com a Central de Relacionamento com o Cidadão, Alô
Senado, tomou conhecimento que consta em seu histórico o registro de uma resposta dada
pelo Serviço de Gestão de Cargos e Carreiras – SEGCAR, da Coordenação de Pessoal Ativo –
COOPA, no dia 27/03/2014, mas o cidadão reafirma que não teve acesso a essa resposta, pois
não a recebeu em sua caixa de e‐mail. Sendo assim, solicita ao responsável que reenvie a
resposta para o seu e‐mail.
Amparada pela lei de acesso à informação (LAI), solicito gentilmente que me informe:

‐ quantitativo de servidores comissionados que trabalhem junto às áreas meio tipicamente de
suporte administrativo, tais como os setores de contratações, licitações, gestão de contratos,
recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, gestão da informação, e demais áreas
conexas."
"Amparada pela lei de acesso à informação (LAI), solicito gentilmente que me informe:
‐ quantitativo total de servidores concursados, comissionados e de terceirizados no senado
federal."
"Bom dia,
Amparada pela lei de acesso à informação (LAI), solicito gentilmente que me informe:
‐ quantitativo de servidores concursados que trabalhem junto às áreas de planejamento."
"Gostaria de obter informação dos valores dos benefícios (auxílio creche, vale alimentação
etc) a que faz jus um Servidor do Senado. Motivo: fui nomeado TPL ontem e estou prestes a
tomar posse na Casa."
A cidadã reitera a solicitação para obter uma cópia integral do processo nº
00200.015867/2013‐36.
"Meu nome é Marcelo Balaban, sou professor no Dep de História da UnB e estou
desenvolvendo um projeto de levantamento dos acervos do DF para organizar um catálogo
on‐line.
Gostaria de marcar uma visita ao Arquivo do Senado para colher informações sobre o acervos
de vocês e aproveitar para levar alguns alunos ‐ cerca de 4 ‐ para conhecer o arquivo. Estou
tentando agendar visita também na Câmara. Assim gostaria de saber da possibilidade de
agendar para sexta (09/05), por volta das 16 h."
"1.Gostaria de saber se o aprovado HUMBERTO JULIANO DE ALMEIDA SILVA, nomeado em
fev/2014 tomou posse e entrou em exercício no cargo de Analista Legislativo ‐ Administração?
2. Gostaria de saber qual o número de cargos vagos até o momento do cargo de Analista
Legislativo ‐ Administração?"
"REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE: Técnico Legislativo,
Especialidade Administração, competem atividades que envolvem a implementação de
planos, programas, projetos e serviços de: organização, sistemas e métodos; tecnologia;
desenvolvimento organizacional; documentação e informação; arquivo; desenvolvimento e
gestão de pessoas; processo administrativo e industrial gráfico; recursos materiais e
patrimoniais; licitação e contratos administrativos; finanças e orçamentos públicos; gestão
estratégica, governança corporativa e controle interno; auxílio na elaboração de pesquisas,
análises, instruções processuais e relatórios em matéria administrativa; auxílio na realização
de auditorias e perícias; fiscalização técnica de contratos; e outras atividades correlatas."
"Requeiro, com amparo na Lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam funções que envolvem instrução processual legislativa de
matérias e proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional,
coordenação e promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes
ao processo legislativo, elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das
matérias e proposições legislativas, instrução e realização de procedimentos inerentes ao
processo legislativo, prestação de informações aos usuários do processo legislativo e outras
atividades correlatas."
Necessito de uma cópia do Relatório Retratos do Desperdício do Brasil apresentado em 1995
por uma Comissão Temporária do Senado Federal.
Gentileza informar como posso obter cópia desse documento.
"Prezado,

Sou estudante de Direito e secretário parlamentar da Câmara dos Deputados.
Estou realizando uma pesquisa empírica acerca do papel do Senado no Controle Incidental de
normas, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição dispõe em seu artigo 52, X:
Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte, de
lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Gostaria de obter a informação: Quantas vezes e em quais casos o Senado realizou o seu
papel no Controle de Constitucionalidade desde a inserção deste dispositivo na Constituição
Brasileira de 1934. Caso isso não seja possível, gostaria de ser informado: qual o orgão
competente para o fornecimento de tais informações.
Att.,
Filipe Antunes."
"Preciso de informações sobre o investimento do Senado na área digital ‐ portal, mídias
sociais ‐ para trabalho de especialização na FGV. Gostaria de saber qual é a equipe envolvida
(formação, quantidade de pessoas, horário de trabalho, etc.), qual é o investimento financeiro
na área digital, como é o fluxo de trabalho (especialmente a decisão sobre linha editorial e
respostas a usuários). Agradeço desde já a atenção."
"REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE: TÉCNICO LEGISLATIVO ‐
APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO com base no descrito no Ato da Comissão Diretora nº
14/13"
"Requeiro, com amparo na Lei n. 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam funções de: instrução processual legislativa de matérias e
proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional; coordenação e
promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes ao processo
legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das matérias e
proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos inerentes ao processo
legislativo; prestação de informações aos usuários do processo legislativo; e outras atividades
correlatas."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam funções de instrução processual legislativa de matérias e
proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional; coordenação e
promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes ao processo
legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das matérias e
proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos inerentes ao processo
legislativo; prestação de informações aos usuários do processo legislativo; e outras atividades
correlatas."
"Requeiro, com amparo na lei n° 12.527/11, o número total de servidores comissionados e/ou
terceirizados que exerçam funções de: nível superior e especializado, relacionadas a redação
de revisão final de textos gráficos; ler e conferir provas tipográficas; fazer indicação, por meio
de marcas ou sinais convencionais, dos erros verificados; anotar erros de composição quanto
ao corpo de tipo e medidas; corrigir originais; verificar a uniformidade e sequência de
capítulos, títulos, claros e notas; confrontar os parágrafos dos originais; conferir tabelas;
efetuar leitura e revisão em painéis eletrônicos/ e outras atividades correlatas.
O cidadão solicita a exposição de motivos do art. 75 da Lei 7.799/1989, proveniente da MPV
68/1989. Informa que o art. 75 da referida lei foi importado, salvo engano, da MPV 67/1989.
"Prezados, bom dia.
Gostaria de ter acesso ao Diário do Congresso Nacional de 09/10/2001, página 20778, que
contém a exposição de motivos da Medida Provisória nº 2.177‐44, de 24 de Agosto de 2001,

conforme informação prestada no site da Câmara dos Deputados, conforme link abaixo:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2001/medidaprovisoria‐2177‐44‐24‐agosto‐
2001‐390803‐norma‐pe.html
Grata,
Simone Costa Chagas"
"Existe algum projeto sobre a ideia de ter dois turnos de eleição em todos os municípios do
pais? Pois hoje ha um erro deixado pelos parlamentares que criaram a lei onde so ha 2º turno
se houver mais de 200mil eleitores, o que torna a eleição de muitos candidatos eleitos com a
aceitação da minoria de eleitores. Onde moro em Eirunepé‐AM com 18 mil eleitores o
prefeito eleito obteve 5mil votos pois eram tres candidatos.
Sugestão se fosse menos de 200mil eleitores tivesse apenas dois candidátos ou 2º turno o
que tornaria o eleito com aceitação da maioria.
Agradeço a atenção e espero uma resposta do nobre parlamentar ou sua equipe.
Francisco de Assis."
"Necessito saber, em caráter particular, se o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony já recebeu
o que lhe cabia da lei da anistia. Fiz pesquisa no passado e obtive a informação de que, na
época, ele havia recebido um valor superior a R$ 400 mil. Necessito saber se ele já recebeu o
restante do retroativo a que tem direito , bem como as prestações mensais. Sei que como
cidadão tenho direito a ter acesso a tal informação, porém, como fiz a pesquisa há algum
tempo, não me lembro mais do passo a passo que utilizei para chegar a obter a informação.
Sou credora de uma dívida cuja sentença já foi ganha"
O cidadão sugere ao Senado Federal que torne o site o mais transparente possível, em
especial, se tratando de resultados das votações. Sugere que os resultados sejam
disponibilizados diariamente, a fim de facilitar o acesso a informação. Afirma que a
configuração atual do site dificulta a navegação dos cidadãos.
"Caros amigos do Arquivo do Senado, sou aluno de História na UNESP(Universidade Estadual
Paulista) campus de Assis/SP e realizo pesquisa sobre o político do Império, Zacarias de Góes
e Vasconcellos (1815‐1877). Irei ao arquivo em julho deste ano e gostaria de conhecer o
material que vocês possuem sobre ele, discursos parlamentares, proposições e livros de sua
autoria. Gostaria também de ter o conhecimento se o arquivo possui o processo da
denominada Questão Religiosa."
"Requeiro, com amparo na Lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam funções/atribuições de: instrução processual legislativa de
matérias e proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional;
coordenação e promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes
ao processo legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das
matérias e proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos inerentes ao
processo legislativo; prestação de informações aos usuários do processo legislativo; e outras
atividades correlatas."
"Gostaria de saber se a Comissão para elaboração de novo Código Eleitoral já encerrou os
seus trabalhos e se há projeto de lei no Senado Federal para revogação do atual Código
Eleitoral?"
"Por favor nomear ou traduzir as assinaturas dos senadores em projetos de Lei, assim ficaria
melhor para a transparência, e visualização dos que assinam projetos e etc."
Eu, Catarine Alessandra Piccioni da Silva ‐‐ ... ‐‐, com fundamento na lei 12.527/ 2011 (lei de
acesso a informações públicas), venho requerer acesso e cópia, em até 20 dias corridos (artigo
11, parágrafo 1º da lei 12.527/ 11), ao seguinte material:
– todas as gravações da 11ª da 12ª reuniões da comissão de serviços de infraestrutura do

Senado realizadas em 16 de abril de 2014, com as imagens do plenário.
Solicito que o material seja fornecido em formato digital, conforme estabelece o artigo 11,
parágrafo 5º da 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.
Catarine Piccioni"
O meu nome é Rui Calado, sou doutorando em Altos Estudos em História na Universidade de
Coimbra e pesquisador do CEIS20 (Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX) da
mesma universidade.
Estou a desenvolver uma pesquisa sobre a temática: “A mobilização da História nos discursos
e práticas nas Políticas de Memória ‐ Das transições democráticas aos nossos dias (estudo
comparativo entre os casos brasileiro e argentino)
Para esse efeito gostaria solicitar a actas do senado (debates senado) da lei 6683/1979 (lei
da anistia).
Se necessitar mais alguma informação estou a sua disposição.
Agradeço desde já .
Atenciosamente,
Rui Calado"
"Olá sou estudante universitário e nas atividades de que desenvolvo na Academia me surgiu
um dúvida que não tenho conseguido resolver por outros expediente por isto gostaria de
solicitar a esta prestimosa Seção de Relações Públicas a possibilidade de me disponibilizar u
número exato de funcionários de carreira atualmente em atividade no senado, bem como o
número de funcionários aposentados, sem mais agradeço. Att.: Arival Filho"
"Venho solicitar a lista de lotação de todos os consultores legislativos (por subárea) de 21 de
junho de 2012 até a presente data, bem como se houve eventuais alterações no ATO DO
CONSULTOR‐GERAL LEGISLATIVO Nº1, de 2012, publicado no Boletim Administrativo
Eletrônico Pessoal em 27.06.2012"
"gostaria de saber se vossa excelência senador Renan Calheiros vai por o pl 1332/2003 que
regulamenta as guardas municipais esperamos ansiosos por isso."(
"ao ser votado é aprovado um projeto de lei na câmara, em quanto tempo esse mesmo
projeto chegará ao senado?"
"Prezados,
Gostaria de pesquisar documentação envolvendo prostituição e CLT. OBrigada."
"Necessito de informações (telegramas, processos, cartas) trocadas entre Achilles Lisboa e
essa instituição entre os anos de 1935 e 1936. Ele foi interventor no Maranhão nesse período
e teve seu nome envolvido a um impeachment, que até se sabe por aqui não foi adiante.
Estou realizando dissertação de mestrado sobre este personagem histórico agradeço a
localização de quaisquer material que contenha o nome dele. Obrigada! Aguardo. Rosângela
Lima."
"Gostaria de manter estreitamento com o Senado da República, por interessar‐me em
estudos históricos disponibilizados no Portal. Sou professor de História da Educação Básica
aqui no Rio de Janeiro e leciono nas redes pública e privada de ensino. Fraternal abraço e
parabéns pelo primoroso trabalho da equipe. De nossa parte faremos o possível para divulgar
entre os nossos pares e alunos o material acessado."
"Por gentileza, gostaria de obter informações detalhadas sobre a lotação de todos os

funcionários denominados contínuos e contínuos especiais da empresa Planalto Service Ltda
que possui contrato de prestação de serviços com o Senado Federal, bem como a
especificação de todas as atividades exercidas por cada um."
"Desejo saber os nomes dos senadores que retiraram as assinaturas do requerimento de
abertura da CPI para investigar a CBF."
"Por gentileza, gostaria de saber o número da lei que regulamenta a carreira dos a Auxiliares
Parlamentares Júnior, Sênior e Pleno, bem como a relação de atividades e onde estes são
lotados."
"Requeiro, com amparo na Lei n° 12.527/2011, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam funções de instrução processual legislativa de matérias e
proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional; coordenação e
promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes ao processo
legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das matérias e
proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos inerentes ao processo
legislativo; prestação de informações aos usuários do processo legislativo; e outras atividades
correlatas."
"Boa tarde! Na qualidade de advogado, professor universitário e mestrando em direito, para
fins de pesquisa acadêmica, serve a presente para solicitar uma relação contendo todos os
projetos de EC relativos ao tema redução da maioridade penal.
Tenho ciência que, salvo erro, o primeiro projeto é do ano de 2003, porém tive dificuldades
para identificar todos os projetos ao navegar no site desta casa. Outrossim, permanecerei no
aguardo. Desde já, grato. Fábio Frederico F. Rocha
REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM: ATIVIDADES QUE ENVOLVEM
INSTRUÇÃO PROCESSUAL LEGISLATIVA DE MATÉRIAS E PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM NO
SENADO FEDERAL E NO CONGRESSO NACIONAL; COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DE
ATIVIDADES RELATIVAS AO PROVIMENTO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PROCESSO
LEGISLATIVO; ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PESQUISAS RELACIONADOS À TRAMITAÇÃO
DAS MATÉRIAS E PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS; INSTRUÇÃO E REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS INERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO; PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
AOS USUÁRIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO; E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades que envolvem instrução processual legislativa de
matérias e proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso Nacional;
coordenação e promoção de atividades relativas ao provimento de informações pertinentes
ao processo legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à tramitação das
matérias e proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos inerentes ao
processo legislativo; prestação de informações aos usuários do processo legislativo; e outras
atividades correlatas."
"tem que criar nos sites do gov, quanto aquele orgão gasta por mês,ou no semestre, dando
condição das pessoas acompanhar os gastos,principalmente em obras públicas onde vai o
dinheiro..."
Gostaria de obter, em formato eletrônico, a transcrição da audiência realizada pela Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), no dia 24/09/2013, que tratou da
instituição de cotas raciais para ingresso no serviço público.
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia das notas fiscais
discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
Parlamentar: FERNANDO COLLOR

Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo : 000000049 Dt.
Emissão: 01/04/2014
Valor : 20.000,00
Parlamentar: FERNANDO COLLOR
Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo : 000000048 Dt.
Emissão: 25/03/2014
Valor : 20.000,00
Parlamentar: FERNANDO COLLOR
Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo : 000000040 Dt.
Emissão: 24/02/2014
Valor : 20.000,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br"
Gostaria de maiores informações acerca da instrução normativa MPS/SPPS nº2 de 13 de
fevereiro de 2014, visto que sou deficiente físico e servidor público do Estado de São Paulo.
Desde já, agradeço e aguardo retorno."
O cidadão solicita uma cópia do Ato do 1º‐Secretário nº 35, de 2003. Dispõe sobre a
utilização dos estacionamentos do Senado Federal e dá outras providências. Via e‐mail.
O cidadão reclama que o telefone geral do Senado Federal, não consta na página principal
Portal do Senado, como na maioria dos sites de órgãos públicos. Segundo ele, é um absurdo
ter que ligar na Central de Relacionamento, Alô Senado para solicitar o referido número.
"cOMO E ONDE SE ENCONTRA A pls‐352‐ sobre os agentes comunitarios de Saúde."
"Desejo obter informação sobre o andamento da Medida Provisória 632/13. Quando será
votada?"
A cidadã solicita uma cópia do PLS 7495/2006, que trata sobre o piso salarial dos agentes de
saúde e suas respectivas emendas.
"Prezados, solicito sejam disponibilizadas todas a documentação referente ao
REQUERIMENTO Nº 1535, DE 1995. Obrigada. Patricia."
"1) Qual a previsão de aposentadoria do cargo de Técnico Legislativo/Administração até o
final de junho/2014?
2) Quantos pedidos de aposentadoria para este cargo estão em andamento?"
"Na pesquisa neste site, não encontrei registro do PL da Câmara 6738/2013 (na Casa de
origem) que dispõe sobre reserva aos negros vinte por cento nos concursos públicos... Por
obséquio, enviar‐me, por e‐mail, número da proposta no Senado e link para
acompanhamento. Grato."
"Preciso saber o andamento do projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também
o PL que criara a Identidade do Deficiente, PEC que alterará a CF, onde os deficientes terão
direito a gratuidade nos ônibus coletivos urbanos. Enfim, todos os projetos de Lei e PEC que
trará beneficios as pessoas com deficiência. Preciso saber o andamento deste projetos."
"Participei da enquete sobre a PEC51 ( desmilitarização) e gostaria de saber o resultado ou
onde encontro as informações no site, e se serão publicadas o resultado das pesquisas.
Obrigado."
Gostaria de obter o inteiro teor da Nota Técnica nº 217, de 2012, da Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Pesquisei esta nota técnica no
repositório eletrônico de legislação da casa, mas nada encontrei no que diz respeito a este
tipo de norma.
"Requeiro, com amparo na Lei nº 12.527/11, os nomes completos e o número total de

servidores comissionados e/ou terceirizados que exerçam funções de instrução processual
legislativa de matérias e proposições que tramitam no Senado Federal e no Congresso
Nacional; coordenação e promoção de atividades relativas ao provimento de informações
pertinentes ao processo legislativo; elaboração de relatórios e pesquisas relacionados à
tramitação das matérias e proposições legislativas; instrução e realização de procedimentos
inerentes ao processo legislativo; prestação de informações aos usuários do processo
legislativo; e outras atividades correlatas."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às
atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às
atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às
atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às
atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, um demonstrativo de tramitação de todos os
projetos de lei que iniciaram a tramitação no SF a partir de 3 de julho de 2012 contendo a
seguintes informações:
‐ setores do SF pelo quais passaram e
‐ indicação dos servidores, com respectiva matrículas e cargo , que trabalharam na tramitação
de cada PL."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às

atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, as atribuições detalhadas exercidas na
Secretaria‐Geral da Mesa pelos seguintes servidores:
ADRIANA NUNES GOMES ALDEMO SERAFIM GARCIA JÚNIOR ANDRÉA HAIDAR BONI ANDRÉIA
BARBOSA ALVES DOS SANTOS ANTÔNIA RAMAIANA ARAÚJO VIEIRA ARON RODRIGUES ARY
CESAR INTERAMINENSE RODRIGUES AUGUSTINO PEDRO VEIT BENEDITO OLIVEIRA DE ARAÚJO
BRUNA MARIA ALVES MACEDO CARLOS AUGUSTUS DE OLIVEIRA RAMOS CAROLINA
MONTEIRO DUARTE MOURÃO CAROLINA REIS BAZZO DA RIVA CAROLINE DE ARAÚJO RIBEIRO
CIDELLE GOMES VITOR ALMEIDA CINTHIA FERREIRA LEITE DANIEL CAMPOS ANTUNES
DAVID ALEXANDRE CASTRO DE SOUSA DIOGO CAVALCANTI GONÇALVES DULCE MARIA DA
SILVA DULCIMAR DE GUSMÃO LOPES EDINALDO BERTO DE ABRANTES ELISSA NAVARRO
MAMEDE ELIZABETH PASSOS DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO FRANCILENE OLIVEIRA DANTAS
FRANCISCA SUELENE SILVA ARAÚJO FORTE FRANCISCO EUGÊNIO MATOS GUSTAVO LUIZ
LOPES DA SILVA HAYANA NAZARENO DE ARAUJO IDAN RODRIGUES DA SILVA IDIANE
ANTUNES DE CARVALHO JAERSON DIAS DE SOUZA JAIR ROCHA SILVA JOÃO MARCELO
CHIABAI DA FONSECA JOEL ALVES DE SOUSA JONSON ALVES MOREIRA JOSÉ ANTÔNIO PAIVA
TORRES LINDAURA ARAÚJO DE CASTRO LINDOLFO DE OLIVEIRA LUCIVALDO TIRBUTINO DA
SILVA LUISA ARRUDA COSTA LUIZ CAIO DE CARVALHO MARCÔNI CHAVES DE ABREU NILZA
VIANA ESTEVES NIVALDO OLIVEIRA ROSA PAULO AFONSO SILVA RENATA MATTOS LADEIRA
RENATO RUBENS FERREIRA DA SILVA RICARDO BROWN BASTOS RONALDO ALVES DE
CARVALHO SHANGELY SILVA SOUZA SILVANA EGÍDIO MENDONÇA COSTA SUED FERRET
FAGUNDES TALITA KACZAN DE FREITAS TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR THALITA
MAGALHÃES TORRES VINICIUS DE BORBA ALVES EHLERS WASHINGTON CANDIDO LOPES
WASHINGTON LUÍS ANDRADE DE ARAÚJO."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, uma planilha contendo o número de servidores
efetivos e comissionados, com a indicação dos respectivos cargos, lotados em cada divisão
(comissão, seção ou outra classificação) da Secretaria‐Geral da Mesa (SGM)."
"Solicito, com amparo na lei nº 12.527/11, uma tabela evolutiva contendo o número de
servidores efetivos e comissionados na SGM mês a mês a partir de julho de 2012."
Gostaria de saber se o concurso foi ou será prorrogado até dezembro de 2014, conforme
noticiado em fevereiro de 2014."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11, o número total de servidores comissionados
e/ou terceirizados que exerçam atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva,
envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às
atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive
acompanhamento da tramitação de proposições, bem como atividades de natureza
repetitiva, envolvendo execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de
apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior. Obrigado."
"Necessito do texto integral do projeto de lei do senado nº 113/1992, bem como de todo
trâmite até seu arquivamento em 1995. muito obrigada. inês buschel."
"Na condição de órgão do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, recebi denúncia
autuada com o nº 1.30.001.001506/2014‐45 de que a pensão instituída pelo servidor falecido
do Senado Josabel Ribeiro Calado em favor de Maria José Lima Calado vem sendo fruída

indevidamente por sua neta, chamada Marileide, que não comunicou o falecimento da
pensionista. Em consulta a este site, confirmei a existência do benefício. Diante do exposto,
solicito manifestação a respeito do teor da denúncia, esclarecendo‐se se existe procurador
habilitado para o saque dos benefícios."
"Prezados Senhores,
Gostaria de saber qual é o quantitativo da necessidade atual de Analistas Legislativos ‐
Especialidade Admnistração (AADM) nesta SADCON para o adequado desenvolvimento de
suas importantes atividades. Cordialmente, agradeço a atenção."
"Gostaria de saber o número de aprovados para o cargo Técnico Legislativo ‐ Especialidade
Administração ‐ no último concurso do Senado Federal (2012) que assinaram termo de
desistência junto ao RH. Gostaria de saber, ainda, quantos cargos vagaram desde o dia
04/07/2012 até o dia de hoje nesse mesmo cargo.
Obrigada."
"Requeiro, com amparo na lei nº 12.527/11,o número total de servidores comissionados e/ou
terceirizados que exerçam atividade de nível médio,de natureza pouco repetitiva, envolvendo
orientação e é execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, às atividades de
pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive acompanhamento da
tramitação de proposições, bem como atividades de natureza repetitiva, envolvendo
execução qualificada, sob supervisão e orientação de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, ao
desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível superior."
Estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso e ele trata da responsabilidade civil do
Estado. Para tanto, gostaria de saber se vocês possuem algum parecer relevante à votação do
artigo 37, § 6º da atual Constituição Federal; se existiu alguma discussão nas comissões na
época. Desde já, agradeço a atenção."
"Quero solicitar o nome dos parlamentares que votaram a favor do projeto de cotas para
negros no serviço público, se possível a lista completa, quem votou a favor ou contra."
"Solicito informações sobre a PLS‐352‐ que trata dos agentes comunitários de saúde"
O cidadão pergunta por qual motivo, no site do Senado Federal, na página do Portal
Transparência e Controle Social, o cidadão é obrigado a preencher um campo com faixa
etária, escolaridade e sexo para solicitar uma documentação. Segundo ele, a pergunta de sexo
é uma pergunta discriminatória e desnecessária para uma simples solicitação de documentos.
"EXCELENTISSIMO SENADOR VITAL DO REGO FILHO VENHO SOLICITAR DE VOSSA SENHORIA
SE POSSIVEL FOR INFORMAÇÕES SOBRE A TRAMITAÇÃO DA MPV 632/2013 ABRAÇO"
"Sr, Na condição de cidadão Brasileiro solicito a esta instituição a informação que mostra o
QUORUM de aprovação da Lei 12.618/2012, e em que documento publico posso encontrar tal
informação. Atenciosamente, Gabriel Camurça."
O cidadão informa que verificou através do site do senado, que o cargo de consultor
legislativo com a especialidade de assessoramento legislativo, em que possui 43 vagas
disponíveis para 2014. Acredita que como a especialidade de assessoramente se estende a
outras áreas, pergunta quantas vagas tem cada cargo dentro da especialidade.
"Bom dia!! Solicito a íntegra da resolução que a Mesa Diretora aprovou estabelecendo
reserva para negros 20% das vagas em concurso público e em contratos terceirizados de mão
de obra na Casa.Desde já agradeço pela resposta e colaboração."
"Boa tarde. Estou fazendo pesquisa nos anais do senado e percebi que o arquivo do livro 3 de
1917 está com o PDF incompleto. O arquivo atual vai somente até a página 365, sendo que
este volume deveria conter mais de 500 páginas. Poderiam verificar se o arquivo está com
problema ou se efetivamente tais páginas não foram digitalizadas? Obrigado"

"Gostaria de saber o nome dos candidatos aprovados para o cargo de Técnico
Legislativo/Administração que protocolaram pedido de desistência à nomeação junto ao RH
ou que solicitaram final de fila. Também gostaria de saber os nomes dos servidores que
provocaram vacância nesse mesmo cargo em razão de aposentadoria ou motivo de posse em
outro cargo inacumulável desde 04/07/2012 até a data de hoje.
"Envio do relatório a seguir:
http://www.senado.leg.br . ATIVIDADE LEGISLATIVA e pesquisar o RQS nº 651, de 1995. O
relatório encontra‐se disponível na guia TEXTOS.
Atendimento original: 1225570.
Endereço para envio:
Avenida Norte‐Sul, no. ....
CEP: ...
Igarapé‐MG." (
Gostaria de saber qual ato do Senado (e ter acesso a ele) deu origem ao aumento de vagas
(não provenientes de aposentadorias ou vacâncias) do cargo de Analista Legislativo ‐ Apoio
Técnico ao Processo Legislativo ‐ Processo Legislativo entre o 2. semestre de 2011 e o 1.
semestre de 2012."
"estamos precisando de dados referente ao controle de constitucionalidade politico e a
atuação do congresso na ultima legislatura (trabalho de direito constitucional) e para isso
precisamos de dados referente a esta atuação com uma certa urgencia , obrigado"
Solicito, por gentileza, cópia dos processos legislativos dos PDCs (Projetos de Decretos
Legislativos), que tramitaram perante esta casa, sob os seguintes números: PDC 198/1995,
PDC 197/1995, PDC 80/1996, PDC 59/1996, PDC 73/1996, PDC 84/1996 e PDC 72/1996.
Certo do pronto atendimento. Cordialmente, Leonardo Fonseca"
Gostaria de saber informações sobre os consultores do Senado. Quantos consultores o
Senado têm em duas áreas: 1) pronunciamentos e 2) segurança nacional, defesa e relações
internacionais. Gostaria de saber também quantos estão com ideia próxima de aposentadoria
neses dois carogos de consultor. Atenciosamente, Ganesh Inocalla"
"Gostaria do texto da PEC sobre o fim dos terrenos de marinha que foi aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça."
Ao verificar o quadro efetivo de servidores do senado (no link
www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf), constatei que há 42
cargos vagos para Consultor Legislativo, especialidade Assessoramento Legislativo. Diante
disso, gostaria de saber quantos cargos disponíveis há para cada uma das 22 áreas desse
cargo de Consultor. Ou seja, quantos cargos tem para Consultor Legislativo para a área 1
(Agricultura), para a área 2 (Comunicações e TI), para a área 3 (Defesa Nacional), para a área 5
(Direito Civil), para a área 6 (Direito Constitucional) e etc.
De qualquer forma, muito obrigado."
"Gostaria de saber quantos consultores legislativos, em cada subárea específica de atuação
(ex.: Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito Penal,
Processual Penal e Penitenciário; etc.), compõem o quadro de servidores do Senado Federal.
Obrigado."
"Solicito o edital e anexos do edital relacionados ao contrato 20130075 do Pregão
Número/Ano 0089/2013 Atenciosamente, Cassiano Cruvinel Garcia"
"Solicito o edital e anexos do edital relacionados ao contrato 20130061 do Pregão
Número/Ano 0042/2013 Atenciosamente, Cassiano Cruvinel Garcia"
"parabéns pelo acervo histórico"

"Estou fazendo um trabalho para conclusão de curso e gostaria de requerer a norma interna
do Senado que prevê a previa identificação do interessado das informações individuais das
remunerações de senador ou servidores da casa. Desde já agradeço"
"Boa noite, venho por meio dessa solicitação uma vista do Oficio 614 de 2014 do Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy."
Com base na Lei de Acesso à Informação, a cidadã solicita o Ato 10/2012 do Primeiro‐
secretário, que dispõe sobre a forma de divulgação no Portal da Transparência do Senado
Federal das informações relativas ao subsídio e à remuneração recebidos por senadores e
servidores ativos, respectivamente
"Sou acadêmico de Direito e preciso de alguns dados para subsidiar e abastecer minha
monografia. O tema da monografia diz respeito aos impactos no meio ambiente e na saúde
dos consumidores (no Brasil) e, por consequência, os impactos nos cofres públicos, em
decorrência da veiculação das publicidades enganosas, ilícitas e correlatas; mais precisamente
o merchandising. Preciso saber de qual Órgão oficial posso solicitar/extrair dados sobre os
gastos do Governo com saúde, previdência, danos ambientais, etc (impactos nos cofres
públicos) pelo menos quanto aos 2 (dois) últimos anos.
Certo de vossa compreensão e ajuda, antecipo meus agradecimentos.
"Gostaria do orçamento de uma cópia e envio do seguinte documento:
Bula Papal a respeito da questão Maçônico‐Religiosa. Requerimento 27/08/1874, Senador
Luiz Antonio Vieira da Silva"
"Prezados senhores,
Solicito uma pesquisa sobre o Senador Taciano Gomes de Melo, ex prefeito de Pires do Rio ,
Go, que renunciou ao mandato de Senador por Goiás , para abrir vaga e permitir a
candidatura de JK ao Senado . Era suplente de Taciano o empresário Péricles Pedro da Silva,
também de Pires do Rio, gostaria de saber se ele também renunciou ao mandato, se não
como JK pode se candidatar ?
Desde já agradeço a atenção
Lêda"
"Caros,
Procuro pelo discurso proferido pelo recém eleito Fernando Henrique Cardoso, em
15/12/1994, na sua despedida do Senado. Encontrei o livro com o discurso na Biblioteca do
Congresso Nacional e gostaria de saber se há alguma maneira de ter acesso a ele. Moro em
Belo Horizonte e sou pesquisador na UFMG.
Obrigado,"

