SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Novembro de 2014

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de novembro foram recebidos 86 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2014.
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 86 pedidos de informações, 38 (44,2%) foram atendidos em até
um dia, 23 (26,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 19 (22,1%)
foram atendidos entre seis e vinte dias, e 2 (2,3%) em mais de vinte dias.
Na data de emissão deste relatório (04/12/2014), havia seis pedidos
pendentes de resposta, sendo dois relativos ao mês de setembro. Dos
quatro pedidos relativos ao mês de novembro (4,7%), todos se
encontravam ainda dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM NOVEMBRO 2014
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2014
Em relação ao ano de 2014, dos 853 pedidos de informações
recebidos até o mês de novembro, 303 (35,5%) foram atendidos em até
um dia, 204 (23,9%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 292 (34,2%)
entre seis e vinte dias, e 48 (5,6%) em mais de 20 dias. Havia seis pedidos
pendentes de resposta (0,7% do total anual) na data de emissão deste
relatório (04/12/2014).
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
CONCURSO PÚBLICO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
OUTROS
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
DIÁRIAS E PASSAGENS
Total Geral

Total
geral
7
2
34
2
1
8
1
2
8
3
2
13
2
1

%
8,1%
2,3%
39,5%
2,3%
1,2%
9,3%
1,2%
2,3%
9,3%
3,5%
2,3%
15,1%
2,3%
1,2%

86

100,0%

3

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve duas negativas de acesso no mês de novembro (2,3%) – uma
por se tratar de pedido genérico e uma por solicitar informações de
caráter pessoal. Nenhum desses pedidos havia gerado recurso até a data
de emissão deste relatório.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 32 (trinta e dois) pedidos foram respondidos com
referência aos portais do Senado Federal, representando 37% do total do
mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

"Gostaria de saber sobre processos contra senadores e deputados para
que eu possa acompanhar meus candidatos, assim como os outros.
Obrigado e aguardo informações, XXX." (sic)
O cidadão solicita a cópia do Veto Presidencial 12/2010.
"gostaria da justificativa do deputado Paulo Delgado sobre o Projeto Lei
3.657 de 1989. na sala das Sessões, setembro de 1989." (sic)
O cidadão solicita a cópia dos discursos do Senador José Américo de
Almeida realizados nos dia 12, 19, 20 e 22 de julho de 1950.
"O Data Senado fez 5 pesquisas de opinião sobre a percepção da violência
contra a mulher desde 2001. A ARTIGO 19 solicita saber: a) Como estas
pesquisas foram divulgadas? b) Qual a influência destas pesquisas na
atuação do Senado? c) Esses estudos foram utilizados para a aprovação de
leis (citados)? d) Foram divulgados entre seus senadores e gabinetes?
Criaram comissões especificas?" (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber sobre o uso do Auxílio de Combustível e
Passagens Aéreas feito pelo Senador Aécio Neves de Janeiro/2014 á
Outubro/2014. Obrigado" (sic)
"Boa Noite, Solicito a gentileza de enviarem um exemplar da revista Em
discussão com o título Mudar destinos de maio de 2013 nº 15. Sou
Assistente Social do meu município e participo da comissão de
reordenamento do nosso serviço de acolhimento á crianças e
adolescentes. Obrigado" (sic)
"Olá. Gostaria de saber se há projetos de lei referentes ao ensino de
educação política em escolas públicas que foram aprovados. Obrigado.
XXX" (sic)
"Boa tarde, Solicito informações referentes ao último concurso realizado
em 2011 para Analista Legislativo do Senado Federal (edital 02, 22 de
dezembro de 2011) para os seguintes cargos:
‐ Área: Apoio Técnico ao Processo Legislativo ‐ Especialidade: Processo
Legislativo.
‐ Área: Apoio Técnico‐Administrativo ‐ Especialidade: Administração.
Informações solicitadas:
‐ demanda de candidato por cargo (todos)
‐ provas
‐ gabaritos finais
Busquei junto à FGV, mas os links não funcionam mais e a informação não
está disponível na internet. Também tentei pelo 08002834628 (que não
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STATUS
NEGATIVA
DE ACESSO
PEDIDO
GENÉRICO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

tem a informação). Obrigada, XXX XXX" (sic)
"Gostaria de pedir o documento para finalizar a minha pesquisa de
doutourado.
Programa de Garantia de Renda Mínima. Brasília: Centro Gráfico do
Senado, 1992, p. 275.
Programa de Garantia de Renda Mínima. Livreto. Brasília: Centro Gráfico
do Senado, nov/1996, p. 56.
Eu fiz uma cópia do documento, mas infelizmente a perdi. Por isso peço
uma versao digital, se possível. Agradeço desde já, Cordialmente," (sic)
"Como faço para acessar o salário de alguns servidores, como por
exemplo acesor parlamentar?" (sic)
"guando o senado vai por em votaçao. ha materia. sobre segurança do
cidadao. bras.sobre maioridade do menor infrator. gue esta cada ves
mais. ficando mais perigoso; tambem sobre o fator previdenciario. desde
ja o meu muito obrigado." (sic)
O cidadão solicita áudio ou transcrição dos trabalhos da Assembleia
Constituinte que deram origem a Constituição de 1988.
O cidadão solicita a cópia do texto da PEC 2/1995, que dispõe sobre a
imunidade parlamentar.
"Gostaria de saber que aconteceu com a Lei Reginaldo Rossi" (sic)
"Gostaria de saber a frequência, a lista de presença dos senadores, onde
encontra‐la?" (sic)
"bom dia sou coordenadora do CREAS centro de referencia especializado
da assistencia social de XXX Municipio de Roraima. como atendemos
pessoas vitimizadas. solicito lei maria da penha ECA. endereço Rua XXX
XXX, XX, centro, cep XXXXXXXX, XXX RR" (sic)
"Solicito, por gentileza, arquivos contendo todas as provas aplicadas no
concurso de 2012 para o cargo Analista Legislativo ‐ Processo Legislativo e
Analista Legislativo ‐ Redação e Revisão. Tais arquivos podem ser enviados
para meu e‐mail em pdf." (sic)
por favor como sei da presença do senadores? ONDE VERIFICAR?
"Prezados, boa noite, Certa vez obtive juntamente aos colegas valiosas
informações a respeito de determinado artigo da CF/88, especialmente
em relação às discussões ocorridas quando do poder constituinte
originário. Gostaria de pedir novamente a ajuda, no sentido de obter
informações a respeito do artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal de
1988. Antecipadamente agradeço! XXX XXX" (sic)
"Muito obrigado pelas respostas bastante esclarecedoras. Entretanto,
para sanar completamente as minhas dúvidas, elaborei uma lista final de
perguntas:
1) Consultoria legislativa, área assessoria legislativa, existem outras áreas
de consultoria legislativa além da assessoria legislativa?
2) Que bacharelados de cursos superiores são mais pedidos para os
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ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

concursos de consultor legislativo? (eu sei que as formações em Direito,
Economia e Administração estão inclusas).
3) São aceitos até bacharelados com 2 anos de duração?
4) Dada a alta concorrência para esse relevante cargo, supondo ter
gabaritado a prova, para ter chance real de convocação, qual a titulação
mínima recomendável para a prova de títulos: Mestrado ou doutorado?
5) O que é minuta de proposição e como elaborá‐la? Como elaborar os
relatórios e demais documentos cobrados no exercício do cargo e no
concurso de admissão? Existe algum manual explicativo desses
documentos?
6) Quais áreas de consultoria legislativa em que o senado está mais
carente e para as quais há mais chances de serem ofertadas vagas nos
concursos futuros? Obrigado." (sic)
"Olá, gostaria de saber quem pediu o pagamento dos serviços médicos,
indicados neste link:
http://www.senado.gov.br/transparencia/orcfin/recdesp/despesas/detal
haDocumento.asp?CODIGO=927047&DOCUMENTO=2014OB804108&SEQ
UENCIAL=1&FASE=PAGAMENTO
Detalhamento do Documento: 2014OB804108
Está no Portal da Transparência. Inclusive, este número de CNPJ está
muito estranho, pois possui muitos zeros. Obrigado." (sic)
"Gostaria das referencias completas dos códigos penais do imperio
Atenciosamente, Prof XXX XXX@XXX.br" (sic)
"Como posso acompanhar a assiduidade dos Senadores?" (sic)
"Pesquisa sobre Luiz Olímpio Guillon Ribeiro ‐ diretoria da mesa do
Senado em 1910" (sic)
"Meu interesse é pesquisar a legislação que trata de direito da pessoa
portadora de deficiência." (sic)
"Estou realizando estudo estatístico sobre os votos dos senadores
referente ao que foi proposto, discutido e votado no último ano corrente
(2014). Para tanto gostaria de solicitar os resultados de todas as votações
abertas realizadas pela casa neste período, informando o voto de cada
representante público ‐ seja este o senador ou seu substituto. Caso estas
informações estejam vinculadas à outra mídia ou site de domínio publico,
ou se é necessária realizaaçao de requerimento pessoal, por favor,
orientar. Muito obrigado." (sic)
A cidadã solicita as apresentações, as notas taquigráficas e a cópia de
vídeo do debate da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa sobre cultivos transgênicos que aconteceu no dia
06/08/2014.
"Senhores. No dia 04/08/2014 a Folha de S. Paulo e dezenas de jornais
publicaram a informação de que o senador Aécio Neves, em campanha
pela Presidência da República, prometeu devolver todos os seus salários
de julho a outubro (embora não tenha se licenciado do cargo). Pergunta
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NEGATIVA
DE ACESSO
INFOR‐
MAÇÃO
PESSOAL

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

objetiva e direta: o senador Aécio Neves devolveu os salários de julho a
outubro deste ano? Vocês podem me fornecer a imagem comprovante da
devolução? Faço esta solicitação com base no princípio da transparência e
da Lei de Acesso à Informação." (sic)
"Ola, na minha ida para casa ontem, após sair da faculdade, mim deparei
com algo estranho, por isso solicito os devidos esclarecimento.
1) Quero saber se consta no Senado Federal alguma autorização para que
os motoristas do senadores utilizem dos carros oficias para irem embora,
após deixarem os devidos parlamentares, utilizando‐se desses veículos.
2) Também queria saber que pertence o veículo oficial (0076), e os
devidos esclarecimento porque esse veículo estava por volta das 22:50
transitando pela BR 040, indo na passando pelo Valparaíso‐GO indo em
direção Luziâna‐GO." (sic)
"Boa tarde, No início do mês, solicitei discursos do senador José Américo
de Almeida, pronunciados em julho de 1950.
Enviaram‐me uma mensagem eletrõnica (1266292), para acompanhar na
intra.senado.gov.br Porém, quando vou acessar o referido endereço
eletrônico, pede‐se uma senha, que não sei qual é. Aguardo resposta.
Grato pela atenção, XXX XXX Professor" (sic)
"Sou estudante de Direito na UFMG e gostaria de ter acesso aos Anais da
Assembleia Nacional Constituinte Brasileira de 1823, para fins de
pesquisa" (sic)
Boa tarde. Gostaria de saber como faço para ter acesso à informação
sobre a presença dos senadores. Qual o mecanismo para esse
acompanhamento? Desde ja agradeço.
"Solicito a informação junto à área competente, tendo em vista se já há
alguma tratativa ou estudos em andamento sobre a realização de novo
concurso, pois no Anexo V do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)
2015 aloca recursos para o provimento de 100 (cem) cargos e como não
há concurso vigente, gostaria de saber sobre a MOTIVAÇÃO dessa
alocação orçamentária destinada ao provimento de 100 cargos. Sabe‐se
que tal previsão não obriga o órgão a fazê‐lo, mas a inclusão de tal
previsão deve ter sido inserida baseando‐se em algum estudo." (sic)
"Prezados Senhores, Solicito‐vos que seja disponibilizada uma planilha
contendo a relação nominal de servidores que tem atribuição de
consultor legislativo, por área temática de atuação, com a data de
provável aposentadoria destes, bem como a data de ingresso no quadro
de servidores do Senado. Tal solicitação visa verificar possibilidade de
preenchimento de tais cargos em próximo concurso público.
Atenciosamente," (sic) XXX XXX
"Solicito o envio em pdf para meu email do PARECER Nº 694/2014 ‐
ADVOSF email: XXX@gmail.com" (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Senado nº 33,
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ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

de 25 de abril de 1990; do Sen. Ney Maranhão; que Dispõe sobre a venda
de terras das pessoas fisicas e juridicas em debitos com a união, dando‐
lhes destinação social e da outras providencias." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Senado nº 141,
de 08 de junho de 1989; do Sen. Mauro Benevides, PMDB/CE; que Regula
as atividades, disciplina a responsabilidade civil e criminal dos notários,
oficiais de registro e seus prepostos e define a fiscalização de seus atos de
oficio pelo poder judiciário. Regulamentando o disposto no artigo 236 da
constituição federal de 1988 e o artigo 32 das disposições transitórias, e
dispondo sobre o funcionamento de instituições de caráter técnico
especializado como o instituto de registro imobiliário do Brasil, o colégio
notarial do Brasil, o instituto de registro de títulos do Brasil, o instituto de
registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas e o colégio
registral de registro civil das pessoas naturais do brasil." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Senado nº 260,
de 05 de setembro de 1989, da Comissão Diretora; que Dispõe sobre a
demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, e dá
outras providências." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Requerimento do Senado nº 248,
de 23 de maio de 1962; do Sen. Padre Calazans, e outros; que Nos Termos
dos arts. 64 e 212, alínea Z‐3, do Regimento Interno, requer a Constituição
de uma Comissão Especial de 7 membros com o prazo de 45 dias para
apresentar ao exame e aprovação da Casa de um Estatuto da Terra, que
objetiva dentro da Justiça Social uma menor e mais justa condição para o
trabalhador rural e para a reestruturação agrária. (Ref. Rel. da
Presidência, 1962, p. 7‐8)." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Senado nº 30,
de 07 de agosto de 1962; do Sr. Milton Campos ‐ UDN/MG; que
Estabelece a revisão das normas jurídicas, econômicas e sociais relativas à
propriedade da terra e da outras providencias destinadas a promover a
reforma agrária. Dispõe sobre o estatuto da terra." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei da Câmara nº 386,
de 10 de dezembro de 1952; do Sr. Raul Pillar PL/RS; que Revoga os
Decretos‐leis n° 1.164, de 18 de março de 1939, e 1.968, de 17 de janeiro
de 1940, e 2.610, de 20 de setembro de 1940, os quais dispõem acerca de
concessões de terras e vias de comunicação e exercício de comércio e
indústria na faixa de fronteira." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Proposta de Emenda a
9

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

Constituição n° ??/????, de autor não identificado; que Garante aos
posseiros preferência na aquisição de até cem hectares de terras onde
residam habitualmente, proíbe a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a três mil hectares sem a previa autorização
do Senado, e trata de usucapião; que foi transformada na EMC n°
10/1964." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Requerimento nº 84, 04 de maio
de 1959; do Sen. Paulo Fernandes; que Solicita a constituição de uma
Comissão Especial de 7 membros para estudar a legislação agrária do
pais." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Congresso
Nacional n° 13, de 18 de outubro de 1976; do Poder Executivo; que
Dispõe sobre o processo discriminatório de terras devolutas da união e da
outras providencias." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 26, de 05 de novembro de 1964; do Poder Executivo; que
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e da outras providencias." (sic)
"Solicito cópia, integral (capa a capa), em meio digital, se possível em
formato PDF, do processado/dossiê do: Requerimento do Senado nº 435,
de 08 de agosto de 1962; dos Sen. Afrânio Lages, Lima Teixeira, e Gilberto
Marinho; que Solicitando que seja constituída uma Comissão Especial, de
sete membros, para no prazo de 30 dias, estudar e emitir parecer sobre as
proposições em curso no Senado, inclusive as que venham a ser recebidas
para revisão ou apresentadas durante esse período sobre legislação
agrária ou matéria correlata. (Ref. Rel. da Presidência, 1962, p. 7‐8)." (sic)
"SABER SOBRE REDAÇÃO OFICIAL NOVAS NORMAS : MEMORANDOS, OFÍCIOS"
(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

PENDENTE
"Venho por meio deste formulário solicitar:
Os registros de acesso realizados nas portarias do prédio principal, anexos
e/ou dependências do Senado e o destino (local da visita) informado pelas
pessoas abaixo. A solicitação compreende o período de janeiro de 2010
até a presente data.
Nomes: Fernando Antonio Falcão Soares; Rafael Ângulo Lopez; Jayme
Alves de Oliveira Filho; Adarico Negromonte Filho; Renato de Souza
Duque; Marice Correa de Lima e Carlos Rocha" (sic)
ATENDIDO
"Boa tarde! Eu, XXX XXX, sou mestranda do Programa de Pós‐Graduação
em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, na linha de pesquisa
Trabalho, Sociedade e Educação e o meu objeto de Pesquisa é a Legião da
Boa Vontade. Assim, gostaria de ter acesso à publicação de Moacyr Dalla
Legião Brasileira de Assistência e a Legião da Boa Vontade (1984), com o
objetivo de melhor fundamentar teoricamente a minha dissertação.
10

Aguardo retorno breve. Fraternalmente, XXX XXX" (sic)
"preciso de documentos referentes aos meus antepassados que foram
publicados no Diário Oficial da União.São documentos muito antigos,a
saber:22/11/1907;seção I, pag 15;09/06/1932,seção I,pag 71 e
11/06/1932,seção I,pag 67.devem fazer referência à família XXX XXX.Fico
grata se me for possível conseguir cópias xerográficas dessas
páginas.Obrigada, XXX" (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber informações sobre o andamento da PL 112/2006, Se A
MESMA FOI ARQUIVADA OU NÃO EXISTE MAIS." (sic)

ATENDIDO

"Gostaria de saber quais foram os projetos que fizeram parte do
primeiro pacto republicano firmado pelos 3 poderes em 2004." (sic)
"Boa tarde senhores: Gostaria de possível da publicação do diário do
Congresso Nacional do dia 31 de março 1964." (sic)
"Srs, A Portaria 1895 do Diretor Geral do SF, publicado no DOU em
21/07/2014, nomeou o candidato Marchezan Albuquerque Taveira em
vaga decorrente de aposentadoria registrada no Ato da Diretoria Geral
4004 de 2012 (DOU 20/12/2012) Pois bem. A Portaria 1995 (publicada no
DOU 24/07/2014), tornou sem efeito a Portaria 1895 que nomeou o
candidato Marchezan Albuquerque Taveira. Gostaria de saber o que
aconteceu com a vaga decorrente da aposentadoria registrada no Ato da
Diretoria Geral 4004 de 2012. Esta vaga ainda está em aberto ? Foi
reposta por alguma outra nomeação ? Por qual nomeação (número do ato
e data do DOU) ? Obrigado pela atenção." (sic)
"Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito informações
(detalhadas ao final) sobre a realização de audiência pública no Congresso
para apresentação de relatórios quadrimestrais do Ministério da Saúde.
O parágrafo 5 do art. 36 da Lei complementar 141/2012 diz que o gestor
do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro,
em audiência pública na Casa Legislativa, do respectivo ente da federação,
o relatório de que trata o caput, O caput trata de relatório quadrimestral
e especifica o conteúdo do mesmo.
No nível federal, caberia ao Ministério da Saúde apresentar relatórios
quadrimestrais ao Congresso.
No site do Senado observa‐se que tal ministério enviou relatório ao
Congresso em janeiro de 2014 (AVN 2 de 2014 e AVS 4 de 2014).
A matéria foi enviada para a CMO e para a CAS, mas a audiência pública
não ocorreu. Solicito, pois, as seguintes informações:
‐ O Congresso tem recebido os relatórios quadrimestrais exigidos pela lei,
ou o Ministério da Saúde encaminhou apenas um relatório?
‐ Por que a CMO e a CAS não deram andamento, a partir do relatório
recebido, à realização de audiência pública quadrimestral exigida em lei
(com o conteúdo especificado nesta)?" (sic)
"Como vejo a frequência dos senadores atualizada?" (sic)
"Sou jornalista do Jornal Diário do Amazonas, e gostaria de saber onde

ATENDIDO
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ATENDIDO
ATENDIDO

PENDENTE

ATENDIDO
ATENDIDO

consigo ter acesso as frequências dos parlamentares?" (sic)
"Por ser mineira, peço, por gentileza, as faltas em reuniões plenárias dos
seguintes senadores de Minas: Aécio Neves da Cunha (PSDB) ‐
01/02/2011 até 20/11/2014 José Perrella de Oliveira Costa (PDT) –
11/07/2011 até 20/11/2014 Antônio Aureliano Sanches de Mendonça
(PSDB)16/07/2014 até 20/11/2014 Obrigada." (sic)
"O Embaixador da Irlanda tomou conhecimento da existencia de um
quadro do católico liberal irlandes, Sr. Daniel OConnell no acervo do
Senado e gostaria de saber a localizacao do referido quadro. Ficaremos
imensamente gratos de receber toda e qualquer informacao sobre o
paradeiro da referida obra de arte. Desde já agradecemos e estamos a
disposicao para quaisquer esclarecimentos necessários. Atenciosamente,"
(sic)
Solicita cópia das Cartas Contrato nº 0048/2006; 003/2007; 004/2007;
0038/2007; 0008/2007; 0009/2007; 0032/2007
Quero que informem como posso obter a frequência dos srs Senadores.
caros srs onde posso acompanhar as presenças dos senadores no trabalho
"Prezados Srs, As portarias 1104 e 1105, publicadas no DOU em 20/05/2014,
pág. 61, declaram vagos os cargos de Maria Clara Estevam Pereira e de Rogerio
Alan Bonates Medina, respectivamente. Gostaria de saber se estes cargos ainda
encontram‐se vagos ou se foram eventualmente preenchidos (em caso de
preenchimento, favor informar data de publicação e número do ato) Muito
Obrigado" (sic)
O cidadão solicita uma cópia da Lei Complementar 130, de 17 de abril de 2009,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga
dispositivos das Leis nºs 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
"Na condição de estudante do nono semestre do curso de Direito, oferecido pela
Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, que faço contato com esta
eminente Casa Parlamentar a fim de pedir‐lhe ajuda. Encontro‐me em fase de
conclusão do curso, e para finda‐lo, devo escrever uma monografia e apresentá‐
la a uma banca no décimo semestre (estou no nono). Meu objeto de pesquisa
são os discursos parlamentares em face do instituto da Prisão provisória. Meu
orientador é o professor doutor Riccardo Cappi, criminólogo e docente da
referida instituição de ensino, o qual fez uma pesquisa tendo como título
Pensando as respostas estatais às condutas criminalizadas: um estudo empírico
dos debates parlamentares sobre a redução da maioridade penal (1993‐2010),
utilizando como suporte empírico os discursos dos debates dos parlamentares
da Câmara dos Deputados acerca da temática redução da maioridade penal,
aplicando a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). Com o fim de aplicar a
mesma teoria, porém com temática e suporte empírico diversos dos utilizados
pelo meu orientador, que venho solicitar a ajuda do Senado Federal da República
no sentido de me conceder, em meio digital e/ou físico, o acesso aos discursos
escritos dos debates parlamentares a despeito da lei nº 7.960, de 21‐12‐1989,
que insere no nosso ordenamento jurídico processual penal o instituto da Prisão
Temporária, que teve origem na Medida Provisória: MPV 111/1989 ‐ PLV ‐
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391/1989. No último dia 19 (quarta‐feira), solicitei à Câmara dos Deputados os
discursos escritos dos parlamentares da supramencionada lei e da lei nº 12.403
de 2011, oriunda da PL 4.208/2001, que deu origem à Lei das Prisões. Porém, a
referida Casa Legislativa me forneceu os discursos escritos da segunda lei,
informando‐me que os da primeira só poderiam ser fornecidos por esse Senado
Federal. Aproveito o ensejo para enviar meus protestos de elevada estima e
consideração. Respeitosamente," (sic)
O cidadão reintera a solicitação, realizada na terça‐feira, 21/10, que gerou o
número de atendimento 1262856, do envio da cópia do discurso, traduzido para
o português, do Imperador Etíope, Haile Selassie, proferido no Senado Federal,
no ano de 1960.
Histórico das leis 4886, de 10 de dezembro de 1965 e histórico da Lei 8.420" (sic)
"Em resposta a minha solicitação de acesso à Exposição de Motivos da Lei
Complementar n. 130, de 17/04/2009 (atendimento n. 1271370), recebi e‐mail
instruindo a pesquisar no site http://www.senado.gov.br/legislacao/.
Ocorre que em tal site não consta a Exposição de Motivos da norma. Desta
forma, solicito novamente o documento em questão." (sic)
"Gostaria de obter as provas do último concurso para consultor legislativo. Qual
o procedimento? Agradeço a atenção! XXX" (sic)
"Prezados, Gostaria de ter acesso aos documentos referentes às discussões
sobre a aprovação do envio de tropas brasileiras ao Haiti, no ano de 2004. Faço
mestrado em Relações Internacionais e preciso dos discursos e discussões
proferidas nessas reuniões, especificamente." (sic)
"Estimados do Senado. Estou desenvolvendo um trabalho para faculdade sobre
Politicas Publicas e gostaria de saber se o plano Juventude Viva ( que faz parte do
Programa de Politicas Publicas voltados para a Juventude) está contemplado na
LOA e qual o valor destinado no orçamento atual? Agradeço retorno. XXX XXX
Academica de Administração Universidade Veiga de Almeida." (sic)
Referente ao Ofício nº 323/2012, apresentado pela Procuradoria Geral da União
ao Senado Federal, supostamente integrante do processo nº 032418/12‐4: 1.
Gostaria de obter a cópia do Despacho nº 212/2012/ JCRP/DEE/PGU/AGU bem
como das listagens apresentadas em 3 anexos, todos elaborados pelo
Departamento de Cálculos e Perícias da PGU, apresentados ao Senado por meio
do aludido ofício ao qual este pedido faz referência. (sic)
"Referente ao despacho nº 4292/2010 e ao ofício nº 021/2011, atrelados ao
processo nº 024142/09‐3, e despachos subsequentes que tratam sobre o tema
de pagamento de diferença de URV:
1. Gostaria de obter acesso à despesa total decorrente dos aludidos
documentos;
2. Valor total já quitado em decorrência das diferenças de URV;
3. Disponibilidade orçamentária e financeira eventualmente existentes no
exercício de 2012 para quitação da despesa decorrente das diferenças de URV;
4. Valor eventualmente considerado pendente na execução orçamentária de
2012 em decorrência dos valores reconhecidos nos aludidos documentos." (sic)
O cidadão solicita a cópia do texto da PEC 312/2013
"Com base na Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, solicito saber qual foi o orçamento previsto e o orçamento aplicado para
implementar a LAI de janeiro de 2014 até setembro de 2014, no âmbito do
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Senado Federal." (sic)
"Com base na Lei de Acesso a Informação, nº 12.527, de 18 de novembro de
2011,solicito saber qual o número total de pedidos de informação indeferidos
pelo Senado Federal no período de janeiro de 2014 e setembro de 2014 e suas
justificativas para cada indeferimento." (sic)
"Com base no artigo 30, incisos I e II, da Lei Acesso à Informação, nº12.527, de
18 de novembro de 2011, solicito a lista de documentos classificados em cada
grau de sigilo, com identificação para referência futura, conforme previsto na lei.
" (sic)
"Prezados, Gostaria de receber uma relação das audiências públicas realizadas
com a sociedade civil por todas as comissões do Senado Federal (parágrafo 2º do
artigo 58, Constituição Federal) nos últimos dois anos (2013 e 2014).
Nessa relação, se possível, gostaria de saber (i) a data de realização da audiência,
(ii) a comissão realizadora, e (iii) a natureza da audiência (propósitos e objetivos).
Procurei essa informação no site do Senado Federal, porém não encontrei.
Agradeço enormemente a disponibilização de tais dados, nos termos da Lei de
Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Atenciosamente, XXX XXX" (sic)
"Gostaria de cópia do parecer nº 595/2014 da Advocacia do Senado Federal"
(sic)
"gostaria de textos de autoria do rui barbosa, defendendo a instauração da
federação no Brasil" (sic)
Gostaria de ter conhecimento da relação das faltas dos senadores as seções do
Senado
"Prezados, Venho tomar informações sobre o impacto no estoque da dívida de
Mato Grosso após a sanção da Presidente da República da LC nº 148/2014 e suas
implicações nos juros e amortização da dívida. Atenciosamente, XXX." (sic)
"Estou precisando consultar a publicação do Diário Oficial da Constituição
Federal/1988. Gostaria de saber se é possível encaminhar por e‐mail. Obrigada!"
(sic)
"Frequência do Senadores Aécio Neves, Aloísio Nunes e Álvaro Dias nos 30
últimos dias em que houve sessão." (sic)
Prezados, Onde localizo no site, a assiduidade dos Senadores? Não localizei.
Desde já grato.
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