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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de junho foram recebidas 66 solicitações de informações.
No Anexo I encontra‐se a lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 66 pedidos de informações, 14 (21,2%) foram atendidos em até
um dia, 14 (21,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 32 (48,5%)
entre seis e vinte dias e 6 (9,1%) com mais de 20 dias. Não havia pedidos
pendentes de resposta na data de emissão deste relatório (21/7/2014).
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4 NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 4 (quatro) negativas de acesso no mês de junho – 3 (três) por
se tratarem de pedidos genéricos e 1 (uma) por solicitar informações de
caráter pessoal.

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Portal da Transparência do Senado Federal – 19
Portal do Senado Federal – 10

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos
"Por favor: Poderia me enviar o Ato da Mesa nº 03. Estou pesquisando sobre
ferramentas de participação virtual e o Senado possui uma interessante."
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, requeiro acesso aos serviços
requisitados por senadores à Secretaria de Editoração e Publicações entre janeiro de
2013 e maio deste ano. Peço, por favor, que a lista detalhe o título da publicação
pedida, número de páginas e número de exemplares pedidos por cada senador."
"Boa tarde, Gostaria de pedir, com base na Lei 12. 527 ‐ Lei de Acesso à Informação ‐,
uma cópia, física ou por meio eletrônico, dos Termos de Desistência dos aprovados no
concurso de 2012 para o cargo de Técnico Legislativo ‐ especialidade Processo
Legislativo. Me disponibilizo a pegar a qualquer momento, em caso de impressão.
Caso optem por envio por meio eletrônico, meu e‐mail é XXXX@hotmail.com.
Muito obrigada.
Letícia cel: XXXX XXXX
Lista dos aprovados que assinaram o TD:
Ludimila
Penna
Lamounier
ASSINOU
TD
(00100.014664/2013‐51
‐
00200.027478/2013‐53)
Gabriel Braga Borgo ASSINOU TD (00200.001952/2014‐06)
Lucas Coelho Leobas ASSINOU TD (033733/12‐0)
Francisca Denismar Pinheiro ASSINOU TD (00200.027656/203‐46)
Alisson Bruno Dias De Querioz ASSINOU TD (00200.005177/2014‐50)
Bruno Brey Veira ASSINOU TD (00200.036003/2012‐77)
Alyson Gomes Pereira ASSINOU TD (00200.027526/2013‐11)
Bruna Nóbrega Rezende ASSINOU TD (00200.024985/2013‐35)
Marina Ladeira Cotta ASSINOU TD (00200.005232/2014‐10)
Mizael Borges Da Silva Neto ASSINOU TD (00200.027683/2013‐19)
Jefferson Oliveira Ferreira ASSINOU TD (00200.005116/2014‐92)
Thiago Elizio Lima Pessoa ASSINOU TD (00200.000345/2014‐11)
Estefânia De Castro Diniz ASSINOU TD (00200.027527/2013‐58)
Rodrigo Regis Jansen ASSINOU TD (007626/13‐4)
Bruno Gonçalves Russo ASSINOU TD (033734/12‐7)
Marcos Cardoso Da Costa ASSINOU TD (00200.027549/2013‐18)
Raquel Silva De Faria ASSINOU TD (00200.027895/2013‐58)
Rafael Da Costa Santiago ASSINOU TD (00200.0234798/2013‐13)
Daniel Wilson Cabral De Lemos ASSINOU TD (00200.028765/2012‐42)
Marco Antonio Moreira De Oliveira ASSINOU TD (00200.025307/2012‐09) "
"Por qual motivo o texto da Lei 12.527 impede que sejam feitos pedidos anônimos?

Supondo que alguém descubra um ilícito, e denuncie ao MPF, mesmo que
anonimamente, por exemplo, o órgão que enviou a informação saberá quem
denunciou e poderá ter represálias contra o mesmo, não?"
"Prezados senhores, Gostaria de solicitar cópia em formato eletrônico do ato da
comissão diretora nº 4 de 1981."
"Prezados, Estou realizando uma pesquisa de imagens sobre os anos 1990 e o
processo de desestatização de algumas empresas brasileiras. Gostaria de saber se
vocês possuem algum acervo sobre este tema que seja possível pesquisar pela
internet ou através do e‐mail, pois sou do RJ. Preciso de fotografias e vídeos.
Desde já agradeço. Att, Alessandra Schimite"
"Qual o valor gasto com a carreira de Consultor Legislativo no Senado Federal? E qual
o quantidade de servidores trabalhando nesta função?"
"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: ÂNGELA PORTELA
Fornecedor : 18519245000195 ‐ F.V.C DOS SANTOS ‐ ME
NF/Recibo : 000000161 Dt. Emissão: 07/05/2014
Valor : 12.543,24
Certo de sua colaboração desde já agradeço. www.ops.net.br"
"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: JOSÉ AGRIPINO
Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000105
Dt. Emissão: 19/05/2014
Valor : 25.000,00
Parlamentar: JOSÉ AGRIPINO
Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000082
Dt. Emissão: 28/11/2013
Valor : 4.875,00
Parlamentar: JOSÉ AGRIPINO
Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000072
Dt. Emissão: 03/06/2013
Valor : 8.400,00
Parlamentar: JOSÉ AGRIPINO
Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000073
Dt. Emissão: 03/06/2013
Valor : 8.300,00
Parlamentar: JOSÉ AGRIPINO

Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000074
Dt. Emissão: 03/06/2013
Valor : 8.300,00
Parlamentar: JOSÉ AGRIPINO
Fornecedor : 11400461000178 ‐ ART
NF/Recibo : 000000038
Dt. Emissão: 17/10/2011
Valor : 10.000,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br"
"Prezados Senhores, Gostaria de saber quantos colaboradores terceirizados exercem
funções que poderiam ser exercidas por Analistas Legislativos ‐ Especialidade
Administração. Declaro que não tenho meios de fazer esta pesquisa por conta
própria, mesmo porque o Portal da Transparência do SF fornece apenas a lotação dos
colaboradores terceirizados e não as atividades que estes desempenham.
Obrigado pela atenção."
"Prezados, Gostaria de saber qual a previsão para o próximo concurso do senado e se
haverá vaga par consultor legislativo de saúde. Att, Fernanda Maciel."
"O presidente pedido de informações tem por finalidade obter dados sobre ingressos
para jogos da Copa do Mundo 2014 distribuídos a servidores do Senado Federal
destinados a eles pela Fifa, Subsidiária da Fifa no Brasil, Comitê Organizador Local
(COL) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para fins de participação
institucional.
Solicito, por favor, as seguintes informações:
1 ‐ Quantos ingressos foram distribuídos gratuitamente ao Senado pelas entidades
supracitadas?
2 ‐ Os ingressos recebidos pelo Senado correspondem a que categorias e a quais
jogos?
3 ‐ Quantos ingressos foram comprados pelo Senado Federal juntos às entidades
supracitadas?
4 ‐ Caso o Senado Federal tenha adquirido os ingressos, quanto pagou por eles?
5 ‐ Quantos servidores e agentes do Senado receberam os ingressos?
6 ‐ Qual o critério utilizado para distribuir os ingressos?
Atenciosamente, Filipe Matoso."
"Prezados,
Eu, Kleverson Sesana Bonatto, portador do CPF XXX.XXX.XXX‐XX, com base na Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), venho solicitar a seguinte informação:
‐ relação nominal dos servidores do Senado Federal que entraram em exercício a
partir de 13/10/2013, oriundos do serviço público estadual, municipal ou distrito
federal sem quebra de vínculo com a administração pública, e que foram
enquadrados no Regime Próprio de Previdência (RPPS), SEM vinculação ao teto do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Em outras palavras, a informação que desejo é a relação de pessoas que já eram

servidores públicos de outras esferas antes de 13/10/2013, e que ingressaram no
Senado após essa data e não foram enquadradas nas novas normas previdenciárias
instituídas com a fundação do FUNPRESP. Desde á agradeço, Kleverson Sesana
Bonatto XXXX@gmail.com."
"Ato de nomeação e exoneração do servidor Rafael de Assis Simões no período de
27/06/2005 a 05/06/2006. Gabinete do senador Antero Paes de Barros."
"Concessão de férias da funcionária Ariane Mendonça, servidora do gabinete do
senador Pedro Taques (PDT‐MT)."
"Em atenção à solicitação nº 0023954/14/WW, informo que faltam os dados de 2013
na planilha encaminhada para meu e‐mail (Pesquisa Informação.xlsx), que contém o
total de trabalhos solicitados por dia, segundo a área temática, desde 2006. Referida
planilha contém os dados solicitados de 2006 a 2012, e de 2014. Não contém os dados
de 2013. Solicito, portanto, a mesma informação da solicitação nº 0023954/14/WW
para o ano de 2013, uma vez que esse dado falta da planilha remetida: o total de
trabalhos solicitados à CONLEG pelo sistema SAC, por dia, separados por área
temática, no ano de 2013. Nesta oportunidade, também solicito informação
complementar à planilha já fornecida: qual a área temática da CONLEG responsável
por atender as solicitações de serviço da espécie Apoio ao Processo Legislativo?
Atenciosamente, Clay S. Teles."
A cidadã solicita a votação nominal do PLC 58/2014, pois deseja saber quem votou
contra e a favor.
"Requeiro a informação de quantos servidores efetivos do Senado Federal estão aptos
a se aposentar do cargo Redação e Revisão em 2014 e 2015."
Estou pesquisando imagens dos anos 1990 que estejam relacionadas ao processo de
privatização de algumas empresas no país. Neste sentido, busco, ainda, imagens que
retratem o período histórico de uma forma mais geral. Em uma pesquisa prévia
identifiquei algumas imagens da posse do Collor e do FHC como sendo do arquivo do
senado. Em virtude disto, gostaria de saber se vocês possuem algum acervo onde seja
possível pesquisar imagens deste período, preferencialmente, pela internet."
"Retificando o requerimento anterior (protocolo 0035391/14/WW), requeiro a
informação de quantos servidores efetivos do Senado Federal estão aptos a se
aposentar do cargo Redação e Revisão até 2017."
"enviada solicitação ao gabinete de EXMO SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
DE UMA PEDIDO DE URGENCIA DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
PARTIDO PSB. SOLICITAÇÃO REMESSA A SR(A) BRANCA. E‐MAIL. ANEXO"
"Gostaria de solicitar material referente á legislação pátria. Sou estudante de direito e
agradeceria muito se os recebesse."
"Requisito seja informado o número de cargos efetivos atualmente vagos no Senado
Federal, bem como a quantidade exata de vagas para cada cargo."
A cidadã solicita cópia do Ato da Diretoria Geral 7.227/2011, que cria o Comitê Gestor
Pró‐Equidade de Gênero e Raça no âmbito do Senado Federal, para fins de pesquisa.
"Maiores informações sobre a aprovação do PL 116/2013. Nós profissionais de
Educação Física acompanhamos o trâmite deste projeto e aguardamos, ansiosamente,

um parecer favorável à profissão e, consequentemente, um benefício a sociedade que
carece de atividades físicas orientadas e adequadas as diferentes faixas etárias."
"Olá. Gostaria de solicitar o e‐mail de contato da servidora Mônica Nunes Rubinstein."
"Gostaria de consultar às Verbas indenizatórias dos Senadores, pode ser em XML ou
JSON. Atualmente existe a opção de ir em um parlamentar e pesquisar ano a ano e
mês a mês mas gostaria de obter todas às verbas passando somente o nome do
parlamentar, id parlamentar ou CodParl."
"Estou buscando a homenagem póstuma feira por Alfredo Neves ao jornalista Mário
Alves, em 19/10/1946. DCN2 p. 376"
"Bom dia, Solicito cópia do anexo do Ato da Diretoria‐Geral nº 7, de 2014."
"Boa Noite Meu nome é Antônio Sotiris, quero poder ter a informação se a senhora
NILCE YOST TAVARES MENDES DE ASSIS é funcionária efetiva ou comissionada do
Senado Federal. Dentro mais requero resposta."
"Gostaria de saber Quais foram as datas de admissão e de exoneração da servidora
Darci da Silva Mello, matrícula nº 143847, do Gabinete do Ex‐Senador Leomar
Quintanilha. Aproximadamente no período de 1996 a 2009."
"A Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados realiza trabalho de
levantamento referente ao processo de Gestão do Conhecimento nesta Casa
Legislativa. Com a finalidade de conhecer a realidade de outros órgãos públicos com
relação ao assunto, solicitamos a gentileza de responder às perguntas abaixo
descritas:
1) Existe, no âmbito do Senado Federal, norma que instituí a Política de Gestão do
Conhecimento ou que define diretrizes sobre o tema? Se sim, favor encaminhar o
respectivo normativo.
2) Existe, no âmbito do Senado Federal, cargo/função ou setor formalmente
responsável pelo processo de Gestão do Conhecimento? Se sim, favor encaminhar o
normativo que estabelece tal competência.
Agradecemos a informação,
Núcleo de Auditoria de Recursos Humanos
Secretaria de Controle Interno
Câmara dos Deputados."
"Antes do pedido de informação propriamente dito, sumarizo os cenários de
nomeações traçados pela Consultoria Legislativa (CONLEG), na Ata da 8ª Reunião do
Conselho Técnico, realizada em 20 de dezembro de 2013.
I. DECISÃO DO CONSELHO TÉCNICO DA CONLEG 1º Cenário: compatibilização do
número de consultores legislativos ao patamar da demanda, a fim de manter o
padrão de atendimento da Conleg;
2º Cenário: compatibilização do número de consultores legislativos à demanda, com o
acréscimo do pessoal necessário para fazer frente às novas competências atribuídas à
Conleg.
Conforme a mesma ata, no primeiro cenário, seriam necessárias 63 (sessenta e três)
nomeações, sendo que dezesseis no núcleo Social, dezessete no de Direito, dezessete
no de Economia e treze no de Discursos. No segundo cenário, haveria 82 (oitenta e

duas) nomeações, sendo que vinte e duas no núcleo Social, vinte e três no de Direito,
vinte e duas no de Economia e quinze no de Discursos, preenchendo os cargos vagos.
No núcleo de Direito, portanto, a CONLEG entendeu pertinente a nomeação de
dezessete aprovados no primeiro cenário, e vinte e três no segundo cenário.
A Ata não discrimina, portanto, o número de aprovados a serem nomeados em cada
área temática de cada núcleo, salvo o núcleo de Discursos, evidentemente, que possui
apenas uma área.
II. SITUAÇÃO ATUAL
Após a referida reunião e até a presente data (11/6/2014), foram nomeados 9 (nove)
candidatos aprovados no núcleo de Direito. Restam, portanto, 8 (oito) nomeações
para o 1º cenário, e 14 (quatorze) para o 2º.
III. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Ante o exposto, com base no que foi decidido pelo Conselho Técnico da CONLEG,
solicito informação sobre o número de candidatos aprovados e ainda não nomeados,
na área de Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo e Processo Legislativo, na
presente data (11/6/2014), que deveriam ser nomeados para atendimento: a) do 1º
Cenário mencionado; b) do 2º Cenário."
"Prezados Senhores, Gostaria de saber quantos servidores comissionados exercem
funções que poderiam ser exercidas por Analistas Legislativos ‐ Especialidade
Administração. Declaro que não tenho meios de fazer esta pesquisa por conta
própria, mesmo porque o Portal da Transparência do SF fornece apenas a lotação dos
servidores comissionados e não as atividades que estes desempenham,, tornando
inviável a pesquisa por minha própria conta. Cordialmente, agradeço a atenção."
O cidadão solicita o envio de acervo referente ao ex‐senador Petrônio Portella.
"Maiores informações sobre o andamento do PLC 116/2013"
"Em consulta ao portal da Transparência, em 12/06/2014, o quadro de cargos /
servidores
efetivos
(http://www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf)
apresentava a informação de que haviam 40 cargos de CONSULTOR LEGISLATIVO ‐
ASSESSORAMENTO EM ORÇAMENTOS ocupados em 2014 e 9 cargos vagos em 2014.
No total, computam 49 cargos. O Ato do Diretor‐Geral nº 7, de 10/06/14, transformou
cargos, totalizando 50 (cinquenta) cargos de Consultor Legislativo ‐ Assessoramento
em Orçamentos. Gostaria de esclarecimentos sobre a divergência do número de
cargos apresentados no Quadro apresentado no Portal da Transparência (49 cargos) e
no Ato do Diretor‐Geral nº 7/2014."
"Prezados/as, Foram traçados dois cenários de nomeações traçados pela Consultoria
Legislativa (CONLEG), consignados na Ata da 8ª Reunião do Conselho Técnico,
realizada em 20 de dezembro de 2013. Conforme a mesma ata, no primeiro cenário,
seriam necessárias 63 (sessenta e três) nomeações, sendo que dezesseis no núcleo
Social, dezessete no de Direito, dezessete no de Economia e treze no de Discursos. No
segundo cenário, haveria 82 (oitenta e duas) nomeações, sendo que vinte e duas no
núcleo Social, vinte e três no de Direito, vinte e duas no de Economia e quinze no de
Discursos, preenchendo os cargos vagos.
Após a referida reunião e até a presente data (12/6/2014), foram nomeados em cada

núcleo, os seguintes quantitativos de candidatos aprovados:
i) 9 (nove) no núcleo de Direito;
ii) 10 (dez) no núcleo de Economia;
iii) 10 (dez) no núcleo Social;
iv) 13 (treze) no núcleo de Discursos.
Ante o exposto, solicito ao Senado Federal, com base no que foi decidido pelo
Conselho Técnico da CONLEG na referida ata, o quantitativo de candidatos aprovados
e ainda não nomeados, POR ÁREA de cada núcleo, na presente data (12/6/2014), e
que deveriam ser nomeados para atendimento: a) do 1º Cenário mencionado; b) do
2º Cenário. Atenciosamente, Clay"
"REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE:
1‐ Prestação de consultoria e assessoramento à Mesa, às Comissões e aos Senadores,
no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional, assim como assessoria e
consultoria à Secretaria‐ Geral da Mesa e à Diretoria Geral.
2‐ Elaboração e divulgação de estudos técnico opinativos sobre matérias de interesse
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
3‐ Preparo, por solicitação dos Senadores, de minutas de proposições, de
pronunciamentos e relatórios.
4‐ Prestação de esclarecimentos técnicos atinentes à função do Senado Federal e do
Congresso Nacional.
5‐ Elaboração de estudos, notas técnicas, proposições legislativas, pronunciamentos e
relatórios, atividades de consultoria e assessoramento, elaboração de estudos,
relatórios e estatísticas." (sic)
"REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES
COMISSIONADOS E/OU TERCEIRIZADOS QUE EXERÇAM FUNÇÕES DE:
1‐ Prestação de consultoria e assessoramento à Mesa, às Comissões e aos Senadores,
no âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional, assim como assessoria e
consultoria à Secretaria‐ Geral da Mesa e à Diretoria Geral.
2‐ Elaboração e divulgação de estudos técnico opinativos sobre matérias de interesse
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
3‐ Preparo, por solicitação dos Senadores, de minutas de proposições, de
pronunciamentos e relatórios.
4‐ Prestação de esclarecimentos técnicos atinentes à função do Senado Federal e do
Congresso Nacional.
5‐ Elaboração de estudos, notas técnicas, proposições legislativas, pronunciamentos e
relatórios, atividades de consultoria e assessoramento, elaboração de estudos,
relatórios e estatísticas."
"Gostaria de saber se há previsão para o Projeto de Lei nº 123/2013, que dispõe sobre
a criação do quadro de pessoal da Escola Superior do Ministério Público da União,
estará em pauta para a aprovação nas sessões ordinárias do Senado. Caso não haja
previsão de dia exato, gostaria de saber quais são os trâmites e procedimentos
internos para os projetos irem a sessão deliberativa. Aguardo resposta e desde já
agradeço. Flávio"

"REQUEIRO, COM AMPARO NA LEI Nº 12.527/11, O NÚMERO TOTAL E AS CÓPIAS DE
CONTRATOS ASSINADOS NO ÂMBITO DO SENADO FEDERAL, ASSIM COMO DE
GABINETES PARLAMENTARES QUE TENHAM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS RELACIONADOS A:
1‐ Assessoria técnica especializada;
2‐ Elaboração de estudos;
3‐ Elaboração de notas técnicas;
4‐ Elaboração de minutas de proposições legislativas;
5‐ Elaboração de pronunciamentos;
6‐ Elaboração de relatórios;
7‐ Análise de assuntos atinentes à competência constitucional do Senado Federal;
8‐ Análise de assuntos atinentes à competência constitucional do Congresso Nacional;
9‐ Assessoria e consultoria técnica às reuniões de Comissões Temporárias,
Permanentes, Especiais e de Inquérito;
10‐ Acompanhamento de políticas públicas;
11‐ Avaliação de Políticas Públicas;
12‐ Coordenação de debates;
13‐ Coordenação de seminários e eventos acadêmicos;
14‐ Consultoria técnica especializada;e
15 ‐ Apoio técnico especializado;
Att. Núbia Barbosa"
"Providências tomadas pelo Senado Federal para cumprir o art. 76 § 2º da Lei
12.919/2013
Gostaria de saber quais foram as providências objetivas tomadas pelo Senado Federal
para cumprir o disposto no Art. 76. § 2º da Lei 12.919.
Lei 12.919/2013
Art. 76. Os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União
disponibilizarão e manterão atualizada, nos respectivos sítios na internet, no portal
“Transparência” ou similar, tabela, por órgão, autarquia, fundação e empresa estatal
dependente, com os quantitativos, por níveis e o total geral, de:
I ‐ cargos efetivos vagos e ocupados por servidores estáveis e não estáveis e postos
militares, agrupados por nível e denominação;
II ‐ cargos em comissão e funções de confiança vagos e ocupados por servidores com
e sem vínculo com a administração pública federal, agrupados por nível e
classificação; e
III ‐ pessoal contratado por tempo determinado, observado o disposto no § 1o do art.
86.
(...)
§ 2o A tabela a que se refere o caput obedecerá a modelo a ser definido pelo Poder
Executivo, em conjunto com os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria
Pública da União."
"A Lei 1234/50 seja adequada e atualizada na Constituição, infelizmente da maneira
que ficou beneficia apenas uma categoria de profissionais, expondo outros
profissionais que trabalham sobre uma carga maior de radiação. Busquei ajuda,

argumentei de todas as maneiras, não obtive êxito e ainda tornei frágil minha
situação enquanto trabalhadora.
Não sei se esse é o melhor canal ou o certo para levar minha preocupação, mas não
sei mais como recorrer ou onde.
Uma categoria de profissionais vem sendo prejudicada, acredito por uma
interpretação equivocada da Lei, sendo que pessoas são iguais e expostas ao mesmos
riscos tem o direito a mesma legislação.
Sou simples e não sei a maneira de se corrigir essa interpretação, mas a criação de
uma alínea na CF de 88 abrangendo todos os profissionais que atuem na área de
radiação sanaria esse problema.
Então Srs Senadores, seria possível essa alteração?
Muito obrigada pela atenção e gostaria muito de ser informada quanto essa
possibilidade. Atenciosamente Eliane."
"Meu nome é Renata Trevisan, sou advogada e trabalho no escritório Lima
Advogados, por meio de pesquisas via internet e de legislações (inclusive as que
versam sobre o CADE ), não consegui obter a informação exata de quais Ministérios
podem indicar Conselheiros para o CADE. Esgotei os meios de pesquisa e não obtive
êxito. Gostaria de verificar com V.Sas., se possuem esta informação uma vez que os
Conselheiros são indicados ao Senado. Grata, Renata Trevisan"
"Qual o número atual de servidores comissionados (sem vínculo efetivo) em exercício
nos setores administrativos do Senado Federal?"
"Boa Noite, Desejo ter acesso aos discursos dos senadores do estado do Ceara no
período de 1848 a 1930, confins de pesquisa acadêmica, por gentileza solicito
URGENTE ! Att. Pedro."
"Há alguma exigência formal diferente de nível de escolaridade exigido para o
exercício dos cargos de assistente parlamentar e o de auxiliar parlamentar? Por
exemplo, um ser de nível superior e outro de nível médio?"
"Qual o nome dos servidores oriundos dos Poderes do Distrito Federal, seus cargos
e/ou funções, que estão, ou já estiveram, em exercício no Senado Federal, após o
Acordo de Cooperação Técnica nº 2 de 2013?"
Quais os instrumentos legais (Lei, Resolução do Senado Federal, Ato do Presidente,
Ato da Comissão Diretora, Portaria do Diretor‐Geral, entre outros) com eficácia para
criar, transformar, alterar ou extinguir cargos efetivos do quadro permanente do
Senado Federal?"
"Qual o número de vacâncias (em virtude de aposentadorias, exoneração, posse em
cargo inacumulável, morte ou outras) para o cargo de Analista Legislativo ‐
especialidade Administração, de 23 de dezembro de 2011 até hoje?"
"Solicito cópias, via e‐mail, das publicações de todos os atos de nomeação nos cargos
efetivos de Secretário Parlamentar."
"Prezados Senhores, Hoje constam 240 cargos de Analista Legislativo ‐ Especialidade
Administração (AADM) no Quadro de Cargos Efetivos do Senado Fderal, conforme
http://www.senado.gov.br/transparenica/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf
O total de cargos para AADM já foi de 234. Gostaria de saber a data desta alteração
de 234 para 240. (Caso haja mais de uma data de alteração, então preciso das

respectivas datas e quantidades de cada alteração). Cordialmente, agradeço a sempre
especial atenção dedicada aos pedidos de informação."
“Gostaria de receber as especificações (atribuições e responsabilidades) dos cargos de
Analista Legislativo ‐ Especialidade Administração (AADM), Analista Legislativo ‐
Especialidade Processo Legislativo (APL), Assistente Parlamentar, Auxiliar Parlamentar
e Assessor Parlamentar. Caso estas informações estejam disponíveis na internet,
gostaria simplesmente de receber a indicação do link para acessá‐las. Muito
obrigado,"
"Prezados Senhores, Gostaria de obter uma cópia integral do processo administrativo
200.019420/2012‐55, referente ao contrato CT/20130054. A cópia pode ser fornecida
em meio digital, enviada ao email henrique.kussama@gmail.com
Caso seja cópia física, segue o endereço para envio:
Henrique Kussama
Qd XXX, lotes XXX, apto XXX B2
Aguas claras
Brasilia DF
71909‐180
Muito obrigado pela atenção."
"Solicito que as informações de transparência dos gastos dos parlamentares também
contenha se recebe auxílio moradia (com valor) e assessores com cargo em comissão
(quantidade, onde estão trabalhando e nome). Só assim saberemos quanto eles
realmente gastam do dinheiro público."
"Solicitação de informações acerca da ausência de nomeação dos aprovados no cargo
de Analista Legislativos – Área de Controle Interno – Contabilidade (ACI) do concurso
de 2012, que encontram‐se no cadastro reserva dentro do número de vagas
existentes. No último concurso realizado por esta Casa Legislativa, formou‐se um
cadastro reserva com os aprovados do referido cargo. No decorrer da validade do
concurso, ficaram vagos mais 6 cargos desta especialidade.
Na busca de informações de pessoal disponíveis no sítio do Senado, verificou‐se que o
quadro atual de ACIs desta Casa conta apenas com 23 servidores (tendo ainda, duas
aposentadorias projetadas para serem publicadas neste mês de junho/2014 ou no
próximo, julho/2014), o que nos parece, pelas razões expostas a seguir, ser uma
quantidade insuficiente para fazer frente ao lume e à complexidade das tarefas
inerentes ao cargo. O direcionamento da atual Mesa Diretora, busca a racionalidade
administrativa e alternativas inteligentes de redução de custos, acompanhada do
fortalecimento da governança na Casa, é condizente com a nomeação para o referido
cargo, considerando que houve uma ampliação dos controles, dos processos
administrativos e igualmente da mudança na contabilidade aplicada ao Setor Público,
com inclusive a necessidade de informações de custos. Assim, solicitamos informação
se há um planejamento de recomposição deste quadro de profissionais (Analista ‐
Contadores), considerando a necessidade da Casa e o comparativo com a Câmara dos
Deputados, e qual qual seria o embasamento da casa para a não convocação ainda
dos 6 (seis) aprovados para o cargo de Analista Legislativo, Área de Controle Interno,
Contabilidade para o Senado Federal."

"Gostaria de saber como faço para receber em casa a Lei que trata da Organização da
Defensoria Pública da União‐Lei Complementar nº 80/1994."
"Por favor, Estou escrevendo um artigo sobre a relação entre o Poder Legislativo e o
Poder Executivo em política externa no Brasil e gostaria de fazer uma pesquisa sobre
todos os tratados enviados pelo Executivo para referendo do Legislativo (quantos não
foram aprovados, quais as justificativas etc...), mas não estou encontrando esse opção
no link atividade legislativa. Vv poderiam, por favor, me informar como encontrar essa
informação? Agradeço‐lhes desde já a atenção. Elaini"
"Boa noite, Estou realizando pesquisa pertinente aos projetos de código penal,
apresentados desde o Império, ou seja, o projeto de Bernardo de Vasconcelos até o
atual, em discussão no Congresso. Os projetos faltantes são os seguintes
1. Projeto de José Clemente Pereira (1829 a 1830), apresentado no mesmo período
em que o de Bernardo Pereira de Vasconcelos.
2. Projeto de José Alcântara Machado de Oliveira (1938) 3. Projeto Nélson Hungria
(1969).
Gostaria de saber se há exemplares desses projetos e de que modo posso obtê‐los.
Atenciosamente,"
"Prezado, Gostaria de ter acesso a arquivos com a composição de todas as comissões
permanentes do Senado, com dados sobre: o nome do parlamentar, seu partido, sua
condição na comissão (se é titular ou suplente), e os presidentes e vice‐presidentes de
cada comissão, para os anos de 1999 a 2014. São os biênios de 1999‐2000; 2001‐
2002; 2003‐2004; 2005‐2006; 2007‐2008; 2009‐2010; 2011‐2012 e 2013‐2014. Grata,
Roberta Romanini"
"Por favor; Faço pesquisa em nível de doutorado e preciso pesquisar os diários do
Senado dos anos de 1835 a 1891. Como fazer? Obrigada!"
"Olá Senhores, gostaria de saber a respeito da situação do Projeto de Lei do Senado,
nº 74 ‐ do Sen. Marconi Perillo, tratando das regras para concursos públicos.
Obrigado."
"Olá, como faço para ter acesso aos vídeos das audiências públicas sobre o projeto de
lei da legalização da maconha?"
"Bom dia, Preciso saber se o PLC nº 74, de 2008 (http://goo.gl/bPfELs) foi aprovado,
para instruir nossos associados, mas não consegui obter certeza disso.
O Parecer em http://goo.gl/R7C1Sh vota pela aprovação.
Mas, se foi aprovado, erroneamente ainda consta da alinea VI do CTB disponível em
http://goo.gl/Te2aq8.
Agradeço o envio de esclarecimentos.
"Solicito cópia integral do Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2013, firmado com o
Governo do Distrito Federal."
"PRECISO DO TEXTO DA EMENDA DAS DOMESTICAS E TAMBEM DA
REGULAMENTAÇAO"

