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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de julho foram recebidas 76 solicitações de informações. No
Anexo I encontra-se a lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 76 pedidos de informações, 25 (32,9%) foram atendidos em até
um dia, 20 (26,3%) foram atendidos entre dois e cinco dias, e 23 (30,3%)
entre seis e vinte dias. Nenhuma resposta excedeu o prazo de 20 dias.
Havia oito pedidos pendentes de resposta (10,5%) na data de emissão
deste relatório (6/8/2014).
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4 NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativas de acesso no mês de julho.

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Portal da Transparência do Senado Federal – 7
Portal do Senado Federal – 25

Anexo I – Lista dos pedidos de informação atendidos
"Solicito cópia do ato de nomeação do servidor Humberto Coutinho de Lucena Junior
no cargo efetivo de Secretário Parlamentar." (sic)
"Prezados, Solicito enviar via email, pronunciamento proferido pelo senador Cristovam
Buarque (revisado pelo orador), na tarde de 24.06.14 sobre o tema: Copa do Mundo,
se possível no formato PDF. Abraços, Antonio Garcia" (sic)
"Gostaria de obter informações sobre os cargos ocupados na Consultoria Legislativa
divididos por área. Obrigado." (sic)
"Preciso fazer pesquisa nos diários do Senado anteriores a 1954." (sic)
"Como eu posso saber o salário de aposentadoria do ex-senador Jonas Pinheiro
Borges?" (sic)
"Considerando que existem cargos de secretário parlamentar tanto efetivo quanto
comissionado, e que o ato da comissão diretora nº14 de 2013 regulamenta apenas o
comissionado, quais as normas que regem o cargo efetivo?" (sic)
"Gostaria de solicitar o valor gasto na impressão de cartões postais com o selo do
Senado e da Câmara para a Copa do Mundo de 2014. Gostaria também de saber
quantos foram impressos." (sic)
"Estou fazendo uma pesquisa pela UFPR e necessito da FICHA BIOGRÁFICA de 8
SENADORES, no site do SENADO NÃO TEM. Esta ficha deve conter: Legislaturas,
Filiações Partidárias, Mandatos Externos, Profissões, Atividades Partidárias, Atividades
Sindicais, Representativas de Classe e Associativas, Estudos e Cursos Diversos,
Atividades Parlamentares, Registros Complementares e Outras Informações - como é a
FICHA BIOGRÁFICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Os 8 senadores são: Ciro Nogueira,
Eduardo Amorim, Gim Argello, Humberto Costa, José Pimentel, Paulo Paim, Vanessa
Grazziotin e Vital do Rêgo. Este é meu segundo email, espero obter uma resposta, e
não ter que recorrer a justiça para obter, afinal, pra que existe a LEI DE ACESSO A
INFORMAÇÃO...Obrigada" (sic)
"Gostaria de obter a descrição das atribuições do cargo público de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar ou a norma que fixou as atribuições." (sic)
"Gostaria de ter acesso a uma planilha, em formato aberto, apresentando as seguintes
informações:
1) os salários e a remuneração além do salário base e os benefícios percebidos por
cada um dos senadores;
2) o patrimônio público que cada vereador recebe para os fins de desempenhar seu
papel oficial;
3) Gostaria, ainda, de obter uma explicação sobre como achar esta informação (quais
links tenho que seguir, etc.) no website do Senado, o qual é obrigado pela Lei de
Acesso à Informação Pública (12.527) no Art. 7, VI, a disponibilizar estas informações."
(sic)

O cidadão solicita a lista dos senadores que assinaram o RQS 161/2005, referente à
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou todas as privatizações
realizadas no Brasil de 1990 a 2004.
O cidadão solicita o envio de cópias das atas de todas as reuniões realizadas pela CPI
dos Bingos de 2004, destinada a investigar e apurar a utilização das casas de bingo
como crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Solicita, ainda, o
envio de arquivos por e-mail.
O cidadão solicita a lista dos senadores que assinaram o RQS 201/2007, conhecido
como CPI das ONGs - CPI das OSCIPs.
O cidadão solicita a lista de presença, em sessões plenárias, dos atuais senadores do
Estado de Sergipe desde a posse até os dias atuais.
O cidadão solicita a lista dos senadores que assinaram o RQS 401/2007, que instaurou
a CPI do Apagão Aéreo, e as atas da quarta até a décima quarta reunião da comissão.
Informa que os arquivos não estão disponíveis para observação e que necessita com
urgência dos documentos para concluir uma pesquisa.
O cidadão solicita receber a lista dos senadores que assinaram o RQS 572/2009, que
instaurou a CPI da Amazônia.
O cidadão solicita receber a lista dos senadores que assinaram o RQS 569/2009, que
instaurou a CPI da Petrobras.
"Gostaria de solicitar, se possível por tabela em PDF , a assiduidade dos senadores no
período de 12 de junho de 2014 a 13 de julho de 2014." (sic)
"Boa noite, gostei da exposição em plenário do senador Roberto Requião sobre a crise
na Argentina, como consigo em vídeo ou de forma escrita? Att Silvio pabis" (sic)
"Solicito uma cópia do ofício 33/2014, enviado pelo Senador Aloisyo Nunes ao
Presidente do Senado Renan Calheiros." (sic)
"Prezados Senhores,
Sou mestranda em Relações Internacionais pela UEPB e tenho como projeto de
pesquisa a análise da participação do Brasil nas operações de paz instauradas no Haiti.
Com o intuito de aprofundar o escopo de pesquisa, gostaria de ter acesso às
discussões e documentos pertinentes sobre o assunto presentes na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Estarei em Brasília durante o
período de 08 a 12/09/2014. Aguardo a confirmação para acesso nesse período" (sic)
"Bom dia, estou fazendo um trabalho sobre políticas sociais para idosos e pesquisando
aos atos normativos existentes para esse público. É de meu conhecimento que vcs tem
um Banco de leis para idosos no entanto, não consigo acessar esses dados. Gostaria
de solicitar se existe a possibilidade de me encaminhar por e-mail ou indicar o link para
poder prosseguir com a pesquisa. Grata, aguardo retorno" (sic)
O cidadão informa que já solicitou a lista dos senadores que assinaram o RQS
161/2005 e que, em resposta, o link, em que as assinaturas estavam disponíveis, lhe
foi enviado, mas devido à caligrafia muitos nomes são difíceis de entender. Diante do
exposto, solicita a transcrição da lista dos senadores que assinaram o requerimento
citado, uma vez que o acesso disponível no site é ilegível.
"Prezados senhores,

Sou advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 342058, e estou realizando uma pesquisa
que envolve projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional. Por gentileza, gostaria
de obter o máximo de informações possíveis sobre quais projetos de lei nesta Casa
versam sobre matéria tributária em plano de saúde (se existirem). Grata." (sic)
"Prezados, Venho por meio deste solicitar o meu certificado de conclusão de curso
sem tutoria Introdução ao Direito Constitucional, encerrei ele fiz a avaliação e tirei a
nota necessária, mas não tenho acesso ao certificado de conclusão. Aguardo retorno.
Att, Gracieli Bosing" (sic)
"Solicito resposta ao pedido de informação nº 0035997/14/WW, de 10/06/14, haja
vista que ainda não houve manifestação do Senado Federal e considerando-se que o
prazo previsto no art. 11 da Lei 12.527 é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias
mediante expressa justificativa do órgão respondente." (sic)
"Nos termos da Lei 12.527, de 2011, em particular seu art. 3º,inciso I; art. 5º; art. 6º,
inciso I; art. 7º, incisos I a V; art. 10; art. 11; art. 30, II; art. 39; SOLICITO:
1 - relação (relatório ou planilha) de todas as respostas a Requerimentos de
Informação remetidas pelo Poder Executivo ao Senado Federal, no período de 1995 a
2010 (compreendendo as 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Legislaturas), que tenham recebido
qualquer classificação de sigilo, na origem, parcial ou total, o que deverá ser indicado
na relação/relatório/planilha;
2 - relação (relatório ou planilha) de todas as respostas à Requerimento de informação
remetidas pelo Poder Executivo ao Senado Federal, no período de 1995 a 2010
(compreendendo as 50ª, 51ª, 52ª e 53ª Legislaturas), que, por seu volume (quantidade
e variedade de documentos), não tenham sido remetidos ao Arquivo do Senado
Federal, dada a impossibilidade ou dificuldade de reprodução; Em ambas, necessário
identificar o Requerimento de Informação quanto a número e ano. Não se pretende
acessar nenhum documento classificado, apenas que seja especificada sua existência,
devidamente relacionado ao requerimento a que responde." (sic)
"Bom dia, meu nome é Ana Maria Pinheiro de Campos Chermont, neta do Senador
ABel de Abreu Chermont que no ano passado o Senado Federal fez a devolução
simbólica de seu mandato no dia 22/05/13. Infelizmente não fui informada por
nenhum parente que compareceu dessa linda homenagem. Fiquei sabendo por acaso
em uma pesquisa que fiz. Gostaria de saber de como posso conseguir uma cópia desse
mandato. Certo de sua compreensão, agradeço desde já." (sic)
O cidadão afirma ter visto uma postagem, na rede social da jornalista Raquel
Sheherazade Barbosa, afirmando que o plano de saúde oferecido aos senadores e aos
deputados é vitalício e estendido aos familiares, além de cobrir a aplicação de botox.
Diante do exposto, pergunta se o que foi veiculado é verdadeiro. Caso a afirmação da
jornalista seja verdadeira, o cidadão manifesta opinião desfavorável aos benefícios
concedidos por meio do plano de saúde e afirma não encontrar um adjetivo que possa
qualificar tamanho insulto aos princípios básicos da moralidade pública.
Formato: Arquivo XML
"TEXTO DO PROJETO DE LEI Nº 559/2013 - LICITAÇÕES." (sic)
"Prezados Senhores, Gostaria de saber quais servidores comissionados do Senado
Federal, dentre os lotados na Secretaria de Recursos Humanos, exercem cargos de

direção, chefia e assessoramento.
Esclareço que no Portal da Transparência do SF constam apenas as informações de
especialidade e função, com a indicação de APSF01 a APSF05, sem constar a indicação
de eventual cargo de direção, chefia e assessoramento." (sic)
"Boa tarde, Solicito acesso aos seguintes projetos de lei: 98/93, 64/98, 124/99, 215/99
e 596/99. Obrigada" (sic)
"Boa noite, gostaria de receber um holerite contendo a remuneração de um Policial
Legislativo Federal do senado, obrigado." (sic)
"Prezado Senado Federal.
O portal da Transparência do Senado é um instrumento democrático e, no entanto,
qual a minha surpresa ao me deparar com um formulário um tanto quanto intimidador
para ter acesso a informações a respeito de remuneração e pensão dos digníssimos
Senadores.
Ao contrário de integrantes do poder executivo, funcionários públicos e outras
autoridades, cujos rendimentos são divulgados em sítios oficiais sem maior burocracia,
para se ter acesso aos dados de um Senador da República, faz-se necessário o
preenchimento de formulário específico e registro de endereço IP do usuário.
Considerando que em nosso país infelizmente e por um histórico deplorável muitos
indivíduos tem medo de autoridades e indivíduos poderosos, tal posicionamento de
exigir a identificação do sujeito assemelha-se até mesmo a uma ficção Orwelliana,
parece até mesmo que o controle é antes do Senado sob o Cidadão e não do Cidadão
sob o Senado.
Por esta razão e com base na Constituição Federal, art 5, XXXIII e Lei de Acesso a
Informação solicito que seja respondida as seguintes questões:
1) Por que se faz necessário o preenchimento de tal formulário, inexistente em outros
órgãos oficiais?
2) A transparência e o controle social, finalidades máximas deste portal, seriam melhor
atendidas caso não fossem exigidas tantos formulários? Em caso positivo, por que
razão este formulário é mantido?
Considerando, ainda, que não se solicita cópias de documentos, mas tão somente uma
resposta por e-mail, não há custas para a prestação de tais informações, igualmente
com base na LAI e na CF. Nestes termos, solicita informações. Joinville, 11 de 07 de
2014" (sic)
"Boa tarde nobre parlamentares. Gostaria da saber o andamento da PLC 51-2014."
(sic)
O cidadão solicita as notas taquigráficas da audiência pública realizada na terça-feira,
20/05, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, em sua 27ª reunião,
para debater a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e a
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.
O cidadão solicita os arquivos relacionados à CPI do Mobral ocorrida entre 1975 e
1976.
"Meu nome é Hosmária Maia, sou pedagoga do Centro Socioeducativo Nossa Senhora
Aparecida, na cidade de Montes Claros/MG, estamos necessitando de doação de livros
para nossa biblioteca, principalmente voltados a área da educação e direito. O centro

atende 120 adolescentes, e temos 30 profissionais da Educação e 150 profissionais de
segurança pública. Desde já nossos sinceros agradecimentos. Atenciosamente." (sic)
"Por gentileza, há a perspectiva de contratar os aprovados no concurso de 2012, no
qual dever vencer no final deste mês de julho?" (sic)
"Bom dia. Gostaria de saber o quantitativo de comissionados que foram nomeados
nesse ano de 2014. E desses comissionados, quantos pertenciam ao quadro de
terceirizados antes de assumir o cargo em comissão. Quero detalhado com nomes,
data da nomeação, a empresa a que pertenciam antes da nomeação a,função que
exercem (no cargo em comissão) e a que exerciam quando eram terceirizados." (sic)
"Gostaria de receber, na íntegra, a redação final da PLC Nº 39 - 2014 que versa sobre o
Estatuto Geral das Guardas Municipais. Certo de vossa atenção, desde já agradeço.
Galvão." (sic)
ILMO. OUVIDOR, BOA TARDE, PAUTADO NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO GOSTARIA
DE RECEBER POR E-MAIL A PROPOSTA DE EMENDA IMPETRADA PELO SENADOR
ALOYSIO NUNES FERREIRA AO PROJETO DE LEI 1.332 - C, DE 2003, QUE DISPOE SOBRE
O ESTATUTO DAS GURADA MUNICIPAIS." (SIC)
O cidadão solicita que uma cópia impressa da Lei Complementar 116/2003 seja
entregue em sua residência.
O cidadão solicita o custo anual de um senador sem o salário mensal.
"Prezados, gostaria de saber a respeito de concurso público. Como está o calendário?
Já existe agenda para o próximo concurso?" (sic)
"Boa tarde, Solicito a relação de todos os Técnicos Legislativos, especialidade Apoio
Técnico ao Processo Legislativo que se aposentaram no período de 22/12/2011 até
04/07/2014. Grato!" (sic)
"Prezados Senhores,
Gostaria de saber as quantidades de servidores efetivos, de servidores comissionados
e de funcionários terceirizados existentes nos quadros do Senado nas seguintes datas:
31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007,
31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Bom dia! Gostaria de solicitar o encaminhamento de cópia por e-mail da Exposição de
Motivos do PL 5430/1990. Att, Rodrigo Bonfiglio Santos Souza" (sic)
O cidadão solicita receber o PL 7699/2006, que institui o estatuto das pessoas
portadoras de deficiência.
"1) Quantos servidores comissionados estavam lotados nos Estados em: fevereiro de
2010, março de 2010, abril de 2010, maio de 2010, junho de 2010, julho de 2010,
agosto de 2010, setembro de 2010, outubro de 2010, novembro de 2010, dezembro
de 2010; Janeiro de 2011, fevereiro de 2011, março de 2011, abril de 2011, maio de
2011, junho de 2011, julho de 2011, agosto de 2011, setembro de 2011, outubro de
2011, novembro de 2011, dezembro de 2011; Janeiro de 2012, fevereiro de 2012,
março de 2012, abril de 2012, maio de 2012, junho de 2012, julho de 2012, agosto de
2012, setembro de 2012, outubro de 2012, novembro de 2012, dezembro de 2012;
Janeiro de 2013, fevereiro de 2013, março de 2013, abril de 2013, maio de 2013, junho

de 2013, julho de 2013, agosto de 2013, setembro de 2013, outubro de 2013,
novembro de 2013, dezembro de 2013; Janeiro de 2014, fevereiro de 2014, março de
2014, abril de 2014, maio de 2014, junho de 2014, julho de 2014.
2) Quantos servidores comissionados, por senador, estavam lotados nos Estados em
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2014? Exemplo para ilustrar a
pergunta. O senador X tinha 5 secretários parlamentares atuando no Estado em
janeiro; 10 secretários parlamentares em fevereiro; 15 secretários parlamentares em
março." (sic)
REFERENTE AO DECRETO 8.243/2014.
"Exmo. Sr. Senador Eduardo Suplicy.
Gostaria de obter cópia do projeto de lei, que trata da formação de Comitês de
participação popular na elaboração e participação nos atos da administração pública.
Mais especificamente do tal debatido Conselho de Participação Popular, em sua
íntegra. Agradeço pela atenção. luiz carlos ferreira." (sic)
"Gostaria de solicitar:
- cópia do processo de instrução do Ato da Diretoria-Geral n.º 7/2014, de 10 de junho
de 2014, notadamente do parecer que justificou a conversão de 5 cargos de Analista
Legislativo - Especialidade Processo Industrial Gráfico em Consultor Legislativo Especialidade Assessoramento em Orçamentos.
- cópia do processo de instrução do Ato da Comissão Diretora n.º 8/2014, de 16 de
junho de 2014, notadamente do parecer que justificou a conversão de 5 cargos de
Analista Legislativo - Especialidade Processo Industrial Gráfico em Consultor Legislativo
- Especialidade Assessoramento em Orçamentos. Grato" (sic)
"Gostaria de obter os arquivos, inclusive de imagem, do depoimento de andre
marques da silva, da corretora interbrazil, na cpi dos correios, na data provável de
outubro de 2005, podendo ser em qualquer outra data." (sic)
"Boa Noite, nesta semana pedi ajuda com a localização dos arquivos da CPI do Mobral
para a pesquisa de mestrado que estou realizando no momento. Recebi o link:
ttp://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?4&codcol=1521, no qual eu devo clicar
em textos e relatórios. A questão é que ao fazer isto, só tenho acesso ao relatório final
da cpi, ao qual deveriam estar anexos as inúmeras entrevistas que foram dadas
enquanto ela aconteceu. O próprio texto deste relatório afirma que os depoimentos
estão em anexo. No entanto, não encontro este anexo em outro lugar do site e ele não
faz parte do arquivo em pdf do relatório final. Nesse sentido, gostaria muito de ser
orientado a encontrar estes anexos. outra possibilidade é que estes depoimentos
estivessem no Diário do Congresso Nacional, mas eu não sei se os depoimentos de
uma CPI são registrados no diário como acontece com as falas dos deputados Desde já
agradeço a compreensão, pois é a primeira vez que lido com este tipo de
documentação e não entendo bem como ela se organiza." (sic)
"Bom dia! Meu nome é Nicênia, sou servidora efetiva da Prefeitura Municipal de
Mossoró, com lotação na Controladoria Geral do Município. De acordo com o Ato
nº03/87 da Comissão Diretora do Senado Federal, que prevê doação de publicações
para órgãos da administração federal, municipal e estadual; gostaria de saber quais os
trâmites (à quem e para qual endereço solicitar) para solicitar algumas das publicações

disponíveis no site; a quantidade que pode ser solicitada por publicação.
O objetivo desta solicitação é manter a nossa equipe de profissionais atualizada .
Atenciosamente, Nicênia Aguiar" (sic)
O cidadão solicita a cópia da lei 8.899/1994 e do Decreto 3.691/2000.
"Caros, Sou historiadora e estou desenvolvendo uma pesquisa a respeito da primeira
lei de incentivos fiscais do Brasil, a Lei Sarney. Para tal, necessito ter acesso ao texto do
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº18A, apresentado dia 14 de março 1985, pelo senador
José Sarney. Agradeço de antemão pelo auxílio, Atenciosamente, Renata Duarte" (sic)
"Gostaria de solicitar os seguintes documentos:
Gabinete Ângela Portela: 605/2013; 607/2013; 610/2013; 611/2013; 612/2013;
613/2013; 628/2013; 640/2013; 643/2013; 636/2014; 647/2014; 649/2014; 650/2014;
148/2014;
Gabinete Anibal Diniz: 101/2012; 20/2012; 955/2012; 103516/2013; 1328/2013;
Gabinete Ataides Oliveira: 664/2013; 804/2013;
Gabinete Blairo Maggi: 49/2013; 55/2013; 62/2013; 1/2013; 10/2014;
Gabinete Cassildo Maldaner: 54/2014; 56/2014;
Gabinete Renan Calheiros: 918/2014; 929/2014; 1/2014;
Gabinete Sergio Petecão: 157/2013; 159/2013
Gabinete Romero Jucá: 1506/2012;
Gabinete Paulo Davim: 11/2012; 13/2012
Gabinete Wellington Dias: 41/2012; 57/2012; 59/2012
Humberto Costa: 306/2012; 309/2012; 313/2012; 321/2012
João Capiberibe: 292/2012; 295/2012; 319/2013; 2/2013;
Ivonete Dantas: 556/2014; 591/2014; 1/2014; 611/2014, 2/2014;
Gim Argello: 57/2012; 282/2014
Lídice da Mata: 66/2014;
Lúcia Vânia: 145/2012; 57/2012; 70/2012; 68/2012; 189/2013; 1179/2013; 209/2013;
228/2013; 772631/2013; 219/2014; 229/2014;
Todos eles referentes ao uso de verba indenizatória." (sic)
O cidadão solicita a cópia do Ato 7/2014, emitido pela Comissão Diretora do Senado
Federal, que trata da disponibilização de 20% de vagas para trabalhadores
afrodescendentes no Senado Federal.
"SOLICITO POR GENTILEZA QUE ME ENCAMINHE OS PROJETOS QUE TRAMITAM NO
SENADO FEDERAL , NA AREA DA SAÚDE , REFERENTE AOS TRES ULTIMOS ANOS ." (sic)
"Bom dia, prezados.
Sou produtora responsável pelos vídeos que serão transmitidos no Memorial da
Republica Presidente Itamar Franco,com sede em Juiz de Fora.Precisava da ajuda de
vocês para que pudéssemos ilustrar o vídeo da Biografia dele.Gostaria de saber a
respeito de orçamento e direito de imagem.Não sei se vocês terão todos esses vídeos,
mas o mínimo que tiverem já ajuda muito.São eles:Posse do Itamar no Senado, Morte
do Itamar, vídeo de Impeachment do Collor, lançamento do Plano Real.Obrigada" (sic)
A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO SENADO ENTROU EM CONTATO COM O
CIDADÃO E FOI CONSTATADO QUE O PEDIDO SE REFERE À EC 45/2004 E NÃO À PEC
45/2004. O CIDADÃO DESEJA SOLICITAR NÃO SOMENTE A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS,

MAS TODO E QUALQUER DOCUMENTO QUE SE REFIRA À MATÉRIA EM QUESTÃO.
"Prezados, a pedido do Procurador Regional da República Douglas Fischer, solicito seus
valiosos préstimos a fim de esclarecer as razões e os objetivos do legislador quando se
passou a autorizar a emissão de súmulas vinculantes, no Projeto de Emenda à
Constituição n° 45/2004. Desde logo, muito obrigado!!" (sic)
"Prezados, solicito cópia do projeto de lei do senado, n. 13 de 1991, regulamentando a
função social da propriedade e a reforma agrária, apresentado pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso. O referido arquivo não encontra-se disponível para acesso no link
(http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=24243).
Peço consideração especial à solicitação. Trata-se de material primordial para a
fundamentação da minha tese de doutoramento. Assim, sendo, necessito acesso com
urgência. Cordialmente" (sic)
"Prezado responsável, por gentileza, gostaria de obter informação sobre o quadro de
cargos efetivos do Senado Federal apenas sobre os cargos de consultor legislativo. Por
gentileza, preciso de informação com as respectivas especialidades, por exemplo,
consultor de assessoramento legislativo na área Direito Penal, Processo Penal e
Penitenciário (obs: quantos cargos). Outra área: consultor de assessoramento em
Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo, por exemplo.
Portanto, preciso de informação referente ao total de consultores legislativos, bem
como de acordo com as respectivas especialidades, conforme referidos exemplos
acima. Agradeço desde já a colaboração. Atenciosamente, obrigado" (sic)
"Estudo o sufrágio feminino, especialmente no Rio Grande do Norte por ter sido o
primeiro estado brasileiro a conceder a cidadania política às mulheres. Para isso,
portanto, gostaria de ter acesso às atas da Assembleia Constituinte de 1891 e às
discussões posteriores sobre o assunto. Obrigada." (sic)
"Prezados,
Meu nome é Ana Cláudia Sardeiro de Alcântara e sou candidata aprovada ao cargo de
Analista Legislativo - Apoio Técnico Administrativo, como Portadora de Necessidades
Especiais. Na homologação do resultado do concurso disponibilizada no site de Senado
(http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/pdf/concurso/Concurso_Aprovados_Anal
istas_2012.pdf) eu apareço na 3a. colocação na classificaçao dos aprovados PNE. Estou
ciente que dois candidatos também PNE ingressaram com ações pedindo a reserva de
vaga das 3a. e 4a. colocações, tendo, inclusive, o candidato da 4a. colocação
(Alexandre de Lana Silva) sido nomeado na última segunda-feira, 21 de Julho.
Considerando que as duas ações citadas serão concluídas apenas após o término da
validade do concurso, gostaria de saber qual é a posição do Senado em relação à
minha situação de aprovada, caso uma ou ambas das ações sejam consideradas
improcedentes. No caso de ação diferida, o Senado Federal:
1 - nomeará, via administrativa, o candidato aprovado seguinte, no caso eu, ainda que
fora do prazo da validade. Ou,
2 - Não nomeara nenhum candidato.
Gostaria de saber a posição oficial da Administração da Casa em relação as
providencias tomadas em caso descrito acima. Agradeço desde já a atenção e fico no
aguardo de um resposta. Atenciosamente, Ana Cláudia" (sic)

"Bom dia! Solicito orientação em como me registrar para ter acesso as livros da
biblioteca. Não localizei tal opção e quando acesso determinado livro não consigo fazer
a reserva. Grato" (sic)
"Quero lista com a quantidade de faltas dos senadores. E quero as votações dos
senadores da Bahia Lídice da Mata e Pinheiro" (sic)
"Prezados, gostaria de saber se caso uma medida provisória tenha sua vigência
encerrada o respectivo Projeto de Lei de Conversão tem a sua tramitação encerrada ou
se continuar a tramitar como um Projeto de Lei. Há previsão normativa interna para
isso? Obrigado"
"Gostaria de obter os dados relativos ao número de Consultores Legislativos divididos
por cada área de especialização." (sic)
"Prezados,
Meu nome é Ana Cláudia Sardeiro de Alcântara e sou candidata aprovada ao cargo de
Analista Legislativo - Apoio Técnico Administrativo, como Portadora de Necessidades
Especiais.
Na homologação do resultado do concurso disponibilizada no site de Senado
(http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/pdf/concurso/Concurso_Aprovados_Anal
istas_2012.pdf) eu apareço na 45a. colocação. Na segunda-feira passada, 21 de Julho,
o Senado Federal nomeou para Analista o candidato Alexandre de Lana Silva, o qual
não constava na listagem de aprovados PNE. Diante do exposto, solicito as seguintes
informações:
1) O porquê e qual o fundamento da inclusão do candidato Alexandre de Lana Silva na
lista de candidatos PNE aprovados para o cargo de Analista Legislativo; e
2) Cópia integral do processo de perícia médica do candidato Alexandre de Lana Silva
realizada como etapa do certame para o cargo de Analista Legislativo.
Fico no aguardo das informações requeridas. Atenciosamente, Ana Cláudia" (sic)
O cidadão solicita a cópia do PLS 6/2003, que institui o Estatuto do Portador de
Deficiência.
"Por favor, sou pesquisador da UFSCar e da FATECTQ e gostaria de ter acesso aos
depoimentos do Banqueiro Daniel Dantas na CPI dos correios. Grato, Martin" (sic)
A cidadã solicita cópia do Ato da Comissão Diretora do Senado Federal 19 e 20 de
2013.
Prezado (a), Boa noite.
Solicito, por gentileza, o envio da exposição de motivos (justificação) dos Decretos nº
60.459/1967 e nº 61.589/1967. Desde já, muito obrigada. Atenciosamente,
"BOM DIA, SOLICITO INFORMAÇÃO SOBRE O SEGUINTE ASSUNTO: JÁ ENVIEI DIVERSOS
E-MAILS PARA SENADORES,E NUNCA RECEBI NENHUMA MENSAGEM,DIZENDO QUE
MEU E-MAIL COLOCA EM RISCO A REDE DO SENADO. AO ENVIAR UM
QUESTIONAMENTO A UM ASSESSOR DE UM SENADOR LOGO EM SEGUIDA ME
ENVIARAM ISTO.
SENADO FEDERAL
O Sistema de Segurança da Rede do Senado Federal recusou, baseado nas políticas
internas e em regras internacionais, o e-mail de <alertaluminosa@hotmail.com> por
possuir alta possibilidade de causar danos aos sistemas ou ao ambiente da Rede.

SOLICITO QUE O SETOR RESPONSAVEL DO SENADO ATESTE QUE MEU E-MAIL,CAUSA
ISTO A REDE,COMO ME FOI IMPUTADO,ISTO. ENTRAREI EM CONTATO COM O
HOTMAIL,PARA ME INFORMAREM SE ISTO PROCEDI OU É UMA INFORMAÇÃO FALSA
PARA BLOQUEAR MEUS E-AMAILS PARA O SENADO." (sic)

