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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de agosto foram recebidas 123 solicitações de informações.
No anexo I encontram-se a lista destes pedidos.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 123 pedidos de informações, 3 (2%) aguardam resposta, 62
(41%) foram atendidos até um dia, 45 (37%) foram atendidos entre dois e
cinco dias, por fim, 13 (11%) pedidos foram atendidos entre seis e trinta
dias. Não houve nenhuma negativa de acesso neste mês.
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3 TEMAS DOS PEDIDOS
QTD DE
PEDIDOS DESCRIÇÃO

CONTEÚDO

2
4
21

CEAPS E NOTA FISCAL

Biografia, imóvel funcional, veículo, foto, pronunciamentos,
gabinete, processos e representações, vantagens e
prerrogativas.
Lotação, cargo, função, meios de contato, aposentadoria,
licenças, afastamentos, benefícios, nomeação e exoneração de
comissionados.
Servidor, parlamentar, salário, vantagens, proventos, horasextras, teto constitucional, diárias.
Sessões, tramitação, veto, acompanhamento, medida
provisória, proposições, LDO, LOA, PPA, audiovisual
Requerimentos, cópias de processos, pareceres e
documentos, reforma administrativa, despesas do Senado,
cursos ILB/Interlegis.
Servidor, parlamentar, dependentes, pensionistas, IPC,
aposentados, plano de saúde, SIS, SAMS, Saúde Caixa,
credenciamento.
Normas, cópias, valores, justificação das despesas, passagens,
escritório na UF de origem, locação de veículos, consultoria,
empresas.

VOTO E PRESENÇA

Como votou o senador; presença; ausência justificada.

ARQUIVO

2

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES

5

LEGISLAÇÃO

1

DIÁRIAS E PASSAGENS

12
2

CONCURSO PÚBLICO
COMISSÕES
ESPECIAIS/TEMPORÁRIAS

Pesquisas no acervo.
Informações, pesquisas, empréstimos, reproduções, doação,
acervo digital
Cópias, pesquisa, interpretação, vigência, alterações,
revogação, normas internas do Senado.
Servidor, parlamentar, valores, trechos, justificativas,
devolução, remarcações.
Aprovação, nomeação, excedentes, previsão de
aposentadoria, cargos vagos, atribuições, prorrogação,
cadernos de prova.

3

CONTRATOS E LICITAÇÕES

5

PORTAL DO SENADO E LAI

7

OUTROS

15

SENADOR

3

SERVIDOR

2

REMUNERAÇÃO

28

ATIVIDADE LEGISLATIVA

9

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

2

GASTOS COM SAÚDE E
TELEFONIA

Gastos, relatoria, componentes, relatório final, acervo
Contratos, aditivos, valores, licitação, modalidades, edital,
projeto básico, pagamentos, convênios, tercerização,
estagiários.
Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, Comissão
Permanente de Acesso, Classificação de Sigilo, Conselho de
Transparência.
Críticas, sugestões, consultas, reclamações, recursos
orçamentários, vários assuntos no mesmo pedido.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
"De acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de ter acesso às publicações por meio do formato que
o senador entregou para ser impressa, o leiaute da publicação ou a cópia da própria publicação das
publicações requeridas pelos senadores Inácio Arruda, Vanessa Grazziotin e Aécio Neves em 2012 e 2013 para
serem impressas pela Casa. Gostaria ainda de saber quantas cópias de cada unidade foram pedidas por esses
parlamentares."
Gostaria de obter informações acerca do Senador Francisco Duarte dos Santos Lima, eleito pela Paraíba, ainda
no período da república velha, até 1930. Estou fazendo uma pesquisa sobre ele e seria de grande utilidade a
obtenção de dados tais como discursos, projetos de lei propostos por ele, fotografias ou outros documentos.
Gostaria de obter a íntegra dos discursos e projetos de lei propostos pelo Senador Duarte Lima, 1936-1937,
eleito pela Paraíba.
Gostaria, se possível, caso existam, de receber também fotografias dele em atuação no Senado.
"Quantos senadores são médicos neste mandato"
Solicito os gastos de gabinete de cada Parlamentar do Senado.
Solicito informações de cada assessor dos parlamentares. Quantidade? Cargos? Proficiências? Salário?

Solicito a agenda cotidiana de cada parlamentar.
Solicito relação de todo(s) senadores com a respectiva NATURALIDADE.
Prezados, gostaria de saber detalhadamente os benefícios que um senador recebe, tais como salário, auxílios,
verbas indenizatórias, verbas de passagens aéreas, telefone... enfim, todos os benefícios que lhe cabe como
senador."
Solicito lista com o nome de cada senador e a respectiva NATURALIDADE de cada um. É só isto que estou
querendo saber. Onde posso conseguir essas informações?" (sic)
"olá, sou aluna do curso de historia, estou cursando 5º período na Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, e estou pesquisando os discursos dos senadores norte-rio-grandenses no período de 1950. Faço o
pedido que me enviei se possível estes documentos acima citados para minha pesquisa de termino de curso."
Solicito a informação de quanto é disponibilizado de verba por gabinete para cada parlamentar? E se ela é
mensal ou anual?
"solicito copia do pronunciamento do Sen. Armando Monteiro sobre relaçoes de trabalho realizado no
plenario do Senado"
"Gostaria de saber se o EX- senador Sérgio Zambiazzi esta aposentado como senador desta casa?
"Boa tarde, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quantas cópias de publicações
foram solicitadas, em 2012 e 2013, por senadores à gráfica do Senado, conforme o Ato da Comissão Diretora
nº 12/2012, a Portaria do Primeiro-Secretário nº 1/2012, o Ato do Presidente nº 10/2009, o Ato da Comissão
Diretora nº 6/2002, o Ato da Comissão Diretora nº 29/2002 e o Ato da Comissão Diretora nº 13/1990."

"Estou procurando com urgência o servidor desta casa, Sr. CARLOS HENRIQUE MATOS CLÁUDIO, Analista
Legislativo, Mat. 46.246, do qual perdi o contato. Esclareço que sou amigo pessoal dele, e ainda, este servidor
conheceu meu (falecido) pai em vida há muitos anos, do qual preciso de algumas informações para
instrumentar o processo de inventário. Meu tel. (21) 3773-8192 e (21) 8745-6088."
"Requeiro, com fundamento no art. 5º, XIV, da Constituição Federal e no art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011,
que me sejam informadas as especialidades dos médicos Charles A. Carvalho, Jairo Alves da Silva Júnior, Ivan
Pereira Penna e Carlos Henrique da S. e Silva, todos da junta médica que deu o laudo que fundamentou a
decisão publicada no Boletim do Senado Federal nº 5287, do dia 08/08/2013, indicando a possibilidade de
reversão de minha aposentadoria."
"Prezados, bom dia! Ao verificar o Quadro de Cargos Efetivos do SF, base 31/07/2013, nota-se que em 2012
há 218 cargos ocupados e 42 vagos de Analista Leg - Especialidade Administração, totalizando 260 cargos no
total. Já em 2013 há 209 cargos ocupados e 31 vagos, totalizando 240 cargos (ocorreram duas aposentadorias
em agosto, ficando 207 cargos ocupados e 33 vagos). Ou seja, de 2012 para 2013 houve diminuição de 20
cargos, de 260 para 240. Gostaria de saber o motivo. Desde já obrigado!"
"Gostaria de acesso a dados de remuneração e benefícios do senhor senador Garibaldi Alves nos meses de
maio a agosto de 2013, uma vez que no portal os dados disponíveis vão até abril de 2013.
Também solicito a quantidade de faltas atualizada de janeiro a agosto do mesmo senador no ano de 2013.
Obrigado"
O cidadão deseja saber o valor das remunerações dos seguintes funcionários: Maíra Paula Barros Almeida e
João Rogério de Toledo Farias.
Estou
com
dificuldade
em
localizar
informações
dos
Não há informação sobre o nautilus quando realizo a busca no site do Senado:
código: 104.806, DEL 9316 de 03/06/1946 - DECRETO LEI.
código: 104.742, DEL 9258 DE 14/05/1946 - DECRETO LEI
código: 104.379, DEL 8954 de 28/01/1946 - DECRETO LEI
código: 104.258, DEL 8835 de 24/01/1946 - DECRETO LEI
código: 104.148, DEL 8734 de 19/01/1946 - DECRETO LEI

seguintes

projetos.

"Ao Senador da República, Sr. Atonio Carlos Rodrigues
Solicito a inclusão em pauta do PLS - PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 215 de 2012 e a aprovação no
Congresso Nacional, antes do dia 31/08/2013. Por ser de inteira Justiça!"

"Fiquei sabendo pelo presidente da Confederação Nacional que a cidade de Taperoá-PB, está entre as 26
cidades da Paraíba que não foram contempladas com emendas de parlamentares nos últimos dez anos (20022012),, gostaria de saber quem foram os parlamentares que neste período apresentaram emendas para esta
cidade e quais os motivos delas não terem sido atendidas?"
"Bom dia, estou realizando um trabalho acadêmico sobre os Juizados Especiais Cíveis Estaduais e gostaria de
saber como obter o histórico da Lei 9.099/1995? Onde posso encontrar todo o processo legislativo da Lei em
comento, bem como eventuais justificativas postas à época?"

"Bom dia,
Pergunto aos nobres quando vai para votação o Projeto de Lei Complementar Nº 250 de 2005, que trata da
concessão
de
aposentadoria
aos
servidores
públicos
portadores
de
deficiência.
Renato Marins de Araújo"
"Se é possível receber em meu email a pauta do senado de cada dia!
"Gostaria de obter a composição da Comissão de Agricultura do Senado com as fotos dos respectivos
membros,
como
é
feito
na
Câmara
dos
Deputados.
O Senado tem essa informação?"
Sou graduando em História e estou realizando uma análise documental dos anais do Senado que
compreendem o período de 1946 a 1967, uma vez que me foi disponibilizado, por outra pessoa, o material
correspondente em formato digital (DVD). No entanto, percebi que faltam os anais de alguns anos
(1949,1950,1951,1952,1955,1963,1964,1966 e 1967), além dos índices de algumas pastas, e por isso gostaria
de saber qual o procedimento correto para a obtenção deste material. Grato." (sic)
"Percebemos um erro no processamento de uma Mensagem da Sra. Presidenta da República. Pela
Mensagem (MSF) 68/2013, a Sra. Presidenta designa o Sr. Ruy Carlos Pereira para desempenhar a função de
Embaixador do Brasil. A Mensagem lista, corretamente, se tratar de funcionário do quadro PERMANENTE (ver
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=133644&tp=1), mas a tramitação leg. fala que é
do quadro ESPECIAL: http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=1137" (sic)
"Ilmo.
Senador
A Lei que dá direito aos garí se aposentar com 55 anos de idade foi aprovada? me envie cópia, por favor.
Qual são os projetos de Lei que encontra - se no senado e que trata da aposentadoria dos professores da
rede pública de ensino?" (sic)
Solicito a lista de leis e projetos em votação no Senado.
Solicito a lista completa de leis e projetos aguardando votação no Senado.
Solicitação as leis e projetos aprovados no Senado
"Peço-lhes enviarem cópia das emendas propostas no SENADO, durante a tramitação da PEC 00277/2000,
MSG 1.093/2000, especificamente a que inseriu a alínea i, inciso XII, paragrafo segundo do art. 155 da CF/88.
ENVIAR EM FORMATO PDF"
"Srs. SENADORES, Estamos inconformados com o rumo que vem tomando o PL 3.392/2004, em tramite na
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, sob nº 33/2013. Por isto Enviamos novo e-mail hoje, nos posicionando
quanto ao PLC, já que se encontra com parecer emitido pelo Sr. Senador Relator JAYME CAMPOS,
desfavorável ao Instituto do Jus POSTULANDI, o qual é regulado pelo constitucional art. 791, da CLT."
"1- Lista de todos os integrantes da CREDN no período; 2- Lista de todos os parlamentares que ocuparam o
posto de presidente da CREDN no período; 3- Lista de todos os relatores e as respectivas matérias relatadas
por eles no período; 4- Lista de todos os requerimentos, matérias (mensagens presidenciais, por exemplo),
projetos discutidos nas reuniões da CREDN no período; 5- Lista de presença dos deputados na CREDN no
período."
O cidadão solicita saber quais foram os Senadores que estiveram presentes para a votação do Veto 24/2013,
dia 20/08, sobre o Ato Médico.
"Solicito a lista de presença dos senadores na sessão do Congresso Nacional que ocorreu em 20/08/2013,
sobre a análise dos Vetos

"olá, Excelentíssimo Senhores. Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico e gostaria de obter alguns dados
referentes a medidas provisórias durante o ano de 2007 até 2013. Preciso saber quantas medidas provisórias
foram rejeitadas, convertidas em lei e reeditadas. Destaca-se principalmente os dados referentes ao governo
da
Presidenta
Dilma.
Não
consegui
obter
os
dados
pelo
site.
Obrigada pela atenção.
Necessito de informações sobre o Projeto de Lei da Câmara 20/2010, que deu origem a LEI Nº 12.318, DE 26
DE AGOSTO DE 2010. Preciso saber de todo o processo de tramitação do projeto dentro do Senado. Preciso
saber se houveram audiências públicas ou não. Se houve, gostaria de ter acesso às atas. Gostaria de ter
acesso à tramitação do projeto pelas Comissões da Casa até ir para o plenário. Enfim, necessito de toda e
qualquer informação possível sobre a tramitação desse projeto dentro do Senado.
"Gostaria de saber o andamento do Projeto de Lei Suplementar n° PLS215/2012, que inclui os contadores e
administradores da Administração Pública Federal na na estrutura remuneratória especial da Lei 12.277/2010,
e garante-lhes o recebimento da GDACE."
"Solicito informações a respeito do PROJETO DE LEI N.º 3.653, DE 2012 (Do Sr. Marçal Filho), que pretende
estabelecer também a deficiência auditiva unilateral como deficiência auditiva para que não seja apenas
considerada a deficiência auditiva bilateral."
Gostaria de saber o status do projeto de Lei para emancipação de municipios em 2014 a ser votado pelo
senado?
Eu gostaria de receber um relatório das convocações extraordinárias durante os recessos parlamentares dos
ano de 2000 até 2013, no Congresso Nacional.
• Assunto: Votação vetos 24/2013
• Mensagem: Quais os senadores que votaram a favor, contra e os que se abstiveram na apreciação dos vetos
da presidenta Dilma relacionados no assunto.

• Assunto: Ato Médico• Mensagem: Só foi divulgada a apuração do senado da votação dos vetos ao ato medico, comjo faço para ter
acesso da votação da camara
"A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou na semana passada um projeto de lei que
prevê a responsabilização de projetistas e consultores por danos decorrentes de falhas nos projetos e
orçamentos que antecedem as obras públicas, o projeto é de autoria do senador Pedro Taques (PDT-MT),
solicito acesso ao conteúdo deste documento, pois em pesquisa no site não encontro. Aguardo
O projeto, de autoria do senador Pedro Taques (PDT-MT),"
"lista de presença do seção do dia 08 de agosto de 2013 na votação do pl 57 na plenaria do senado"
"Olá, Bom Dia!
Estou tentando fazer inscrição no Curso Introdução ao Orçamento Público, mas não consigo finalizá-la. Acho
que está havendo alguma confusão no cadastro. Como proceder? Preenchi duas fichas, sem sucesso. Gostaria
de um retorno nesse sentido.
Atenciosamente,
Francisca Maria"
"Sou estudante de jornalismo e gostaria de solicitar as atas de votação da lei de reforma agrária entre 1962 e
1964, para um trabalho de pesquisa acadêmica."

Estou fazendo uma pós graduação em gestão pública .
A Decisão normativa – TCU Nº 117, de 19 de outubro de 2011, dispõe acerca das unidades jurisdicionadas
cujos responsáveis terão as contas de 2011 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos e os
conteúdos das peças complementares que as comporão, nos termos dos arts. 4º, 5º, 9º e 13 da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.
Em seu art. 2º é exigido que as unidades jurisdicionadas e seus respectivos órgãos de controle interno devem
apresentar as peças de suas responsabilidades estabelecidas no art. 13 da IN TCU nº 63/2010, relativamente
ao exercício de 2011, observando o detalhamento dos conteúdos gerais e específicos fixados nos anexos
desta decisão normativa, dentre eles o relatório de auditoria de gestão, conforme Anexo III.
No § 2º do presente artigo, orienta que o relatório de auditoria de gestão deve detalhar a metodologia
utilizada pelo órgão de controle interno para a avaliação de cada um dos itens de sua composição e, quando
for
o
caso,
para
a
escolha
de
amostras.
No Anexo I à Decisão Normativa TCU nº 117/2011, esclarece que a data limite para o recebimento das peças
que compõe o processo de contas de 2011 do próprio TCU é 31/7/2012.
No Quadro A2 – Quadro de relacionamento entre as unidades jurisdicionadas e as informações gerais a
constar do relatório de auditoria de gestão esclarece na alínea “a” que os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público da União e Tribunal de Contas da União devem relatar no respectivo
Relatório de Auditoria de Gestão os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Diante de todo o exposto, solicito o documento contendo as peças a que se trata o art. 2° da DN 117/2011,
relativos ao Senado Federal , ou, caso o documento seja extenso, simplesmente o relatório de auditoria de
gestão elaborado pelo respectivo órgão de controle interno, contendo as análises efetuadas sobre a gestão
notadamente o item 5 do Anexo III da aludida DN, para avaliação e estudos.
"Bom dia!
Ontem ouvi na CBN sobre o lançamento da cartilha de lei de acesso a informação...
Sobre este fato a CBN divulgou um endereço/sitio web para fazer um curso on line e gratuito de lei de acesso
a informação.
Pode informar como fazer este curso on line."
Sou assessora jurídica da Câmara Municipal de Formosa e recebi a informação de que o Senado, por meio da
Interlegis auxilia os Legislativos municipais na alteração de suas Leis Orgânicas. Gostaria de saber se essa
informação procede e se realmente a resposta for positiva, como solicitar esse auxílio.
"Bom dia, trabalho com legislação na biblioteca do TCE e gostaria de receber por e-mail as normas desta Casa
que regulam a Consultoria Jurídica do Senado.
Sou acadêmico de Direito, graduando do 6º período do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, e, com
base na Lei 12.527/2011, gostaria fosse informado qual o atual efetivo de estagiários em Direito no Senado
Federal, bem como quais seções estariam em vias de requisitarem novas contratações, tendo em vista
eventuais
vencimentos
contratuais
iminentes.
Por fim, gostaria fosse discriminado quais são os benefícios dados a esse perfil de mão-de-obra na Casa em
questão.
"Gostaria de saber sobre a tramitação do Ofício 180/08/PS-GSE, encaminhado da Câmara dos Deputados para
esta casa
"Solicito a integra dos Atos nº 87 e 88 de 1994 da Presidência do SF. Não encontrei onde consultar esse tipo
de norma do SF no site."
Gostaria de saber qual o instrumento legislativo que autoriza os Senhores Senadores, seus familiares e até ex
senadores utilizarem-se do Hospital Sírio Libanês. Também gostaria de receber a listagem completa de todos
que se utilizaram destes serviços, bem como os valores gastos em cada caso. Com relação ao campo natureza
da solicitação, alerto que é ilegal frente à lei de informação."
gostaria de receber o total de gastos do Senado com despesas de saúde neste ano e em 2012. Por gentileza,
gostaria de receber os gastos divididos pelas instituições de saúde que prestaram o serviço
Solicito verbas dos gabinetes: Quanto é disponibilizado? E qual a sua utilização?

"Gostaria de obter informações a respeito da CEAP que não constam no texto presente no portal
transparência.
- A CEAP é cumulativa? Ou seja, caso o parlamentar não gaste o valor máximo, ele poderá complementar a
cota
do
mês
seguinte
com
este
restante?
- Quais as regras regem o uso desses restantes? Por quanto tempo fica disponível o valor que sobrou de um
determinado
mês?
- Os valores gasto no mês podem ser contabilizado até quanto tempo depois? Ou seja, quando tempo depois
eu posso fazer uma consulta com a certeza de que aquele valor está fechado e não será mais alterado?"
"Como faça para verificar o absentismo dos senadores?
Por favor, solicito a frenquência de trabalho de cada Senador
Solicito o voto individual de cada parlamentar nas votações de preposições, comissões
Como faço para solicitar os votos individuais, de cada Senador, nas votações das preposições, comissões entre
outros?
"Entendi que os docs. serão disponibilizados paulatinamente. O acesso a esse material é muito importante
para o trabalho que desenvolvemos. Gostaria que o Senado disponibilizasse scaneado somente o doc. da
tramitação do projeto,dessa forma,poderemos enviar alguém para analisar os docs. na Biblioteca,no DF.
Alternativa tb possível seria que vocês tirassem Xerox da tramitação,a qual buscaríamos no DF. Quaisquer
custos referentes à Xerox serão por nós custeados.Agradeço desde já.NECI-USP"
"Boa
Tarde,
Solicitei algumas infos. no último período, e agradeço a atenção por terem as disponibilizado, entretanto,
uma das informações solicitadas foi enviada incorreta. Solicitei a tramitação completa do Projeto de Lei da
Câmara 166 de 1958 e me foi enviada uma xerox com as mesmas informações disponibilizadas pelo site. O
probl. nessa tramitação é que ela contém apenas a publicação da matéria e, depois, sua transformação em lei.
As outras infos. necessárias, como pareceres, ñ estão present"
"Boa Tarde,
Solicitei algumas infos. no último período, e agradeço a atenção por terem as disponibilizado, entretanto,
uma das informações solicitadas foi enviada incorreta. Solicitei a tramitação completa do Projeto de Lei da
Câmara 166 de 1958 e me foi enviada uma xerox com as mesmas informações disponibilizadas pelo site. O
probl. nessa tramitação é que ela contém apenas a publicação da matéria e, depois, sua transformação em lei.
As outras infos. necessárias, como pareceres, ñ estão present"
"Boa Tarde,
Gostaria de solicitar a tramitação completa no Senado do Projeto de Lei de origem na Câmara dos Deputados
622 de 1959 (número da Câmara), o qual originou a lei 3752 de 1960.
Tenho especial interesse pelos pareceres dos relatores.
Muito Obrigada.
Andréa Junqueira - NECI - Universidade de São Paulo"
"Boa Tarde, Solicitei algumas infos. no último período, e agradeço a atenção por terem as disponibilizado,
entretanto, uma das informações solicitadas foi enviada incorreta. Solicitei a tramitação completa do Projeto
de Lei da Câmara 131 de 1962 e me foi enviada uma xerox com as mesmas informações disponibilizadas pelo
site. O probl. nessa tramitação é que ela contém apenas a publicação da matéria e, depois, sua transformação
em lei.As outras infos. necessárias, como pareceres, ñ estão presente"
"Boa Tarde, Solicitei algumas infos. no último período, e agradeço a atenção por terem as disponibilizado,
entretanto, uma das informações solicitadas foi enviada incorreta. Solicitei a tramitação completa do Projeto
de Lei da Câmara 124 de 1958 e me foi enviada uma xerox com as mesmas informações disponibilizadas pelo
site. O probl. nessa tramitação é que ela contém apenas a publicação da matéria e, depois, sua transformação
em lei.As outras infos. necessárias, como pareceres, ñ estão presente"

"Sou técnica em arquivo na Universidade Federal de Juiz de Fora e necessito das publicações da aprovação
das contas da UFJF no DOU nos anos de 1982 e 1983. Por serem datas mais antigas não estão disponíveis no
site da imprensa nacional e também não consegui pela biblioteca nacional que está temporariamente fora de
consulta. Gostaria que me informassem a data dessas aprovações assim como a página do DOU. Obrigada"
"Solicito cópia integral do processo PLC nº 23, de 1963, para análise dos motivos e pareceres que implicam
nas sanções da Lei 5194/66."
"Desejo ter acessos a discursos pronunciados no contexto da reforma Francisco Campos em 1931. Sou
estudante de História e pretendo fazer um estudo sobre essa reforma."
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
Gostaria de ter acesso à tramitação completa dos Projeto de lei da Câmara enviados ao Senado 131 de 1962;
124 de 1958 e 166 de 1958. Tenho especial interesse pelos pareceres dos relatores e discussões em plenário.
No site do Senado, a tramitação está incompleta.
Agradeço desde já.
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
No Projeto de lei da Câmara enviado ao Senado 171 de 1956, estou com dificuldade de localizar as
informações contidas na tramitação disponibilizada no site, uma vez que não há o mês de setembro de 1956
nos anais da república (http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica.asp).
Agradeço desde já.
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
- Sobre o Projeto de Lei do Senado 15 de 1955, não pude acessar os dados que constam na tramitação do
projeto, porque nos anais da república não há a disponibilização para o ano de 1955 para os meses após
março. (http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica.asp).
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
Sobre o Projeto de Lei do Senado 19 de 1952; 36 de 1950; 46 de 1949 e 17 de 1948, não pude acessar parte
das informações contidas nas tramitações dos projetos, porque não há o ano 1952, 1950 e 1949 nos anais da
república
(http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica.asp).
Agradeço desde já.
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara enviado ao Senado 141 de 1951 e 183 de 1951, não pude acessar parte das
informações contidas nas tramitações dos projetos, porque não há o ano 1951 nos anais da república
(http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica.asp).
Agradeço desde já.
Estou
com
dificuldade
em
localizar
alguns
documentos
antigos.
- Sobre o Projeto de Lei do Senado 2 de 1946, nos anais da república não há os meses de novembro e
dezembro
de
1948.
(http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/RP_AnaisRepublica.asp).
Agradeço desde já.
"Sou doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina e preciso fazer um trabalho com as fontes
primárias da História do Conselho Nacional de Justiça,então gostaria de ver se tem nos arquivos as atas de
discussão , ou atas das seções que antecederam a Emenda Constitucional nº 45 ou até mesmo o projeto da lei
da EC 45/2004. POr favor preciso de uma resposta , pois preciso entregar o trabalho até o dia 10 de
agosto.Obrigado
Odisséia" (sic)
"Bom dia, por gentileza na posse do então presidente consta o Paragrafo primeiro do artigo 67 da CF serviu
de base para a posse mas qual constituição foi usada, para complementar o pedido abaixo.
Em atendimento ao pedido de informação nº 0055638/13/PA, segue anexa a documentação requerida, que
foi fornecida pelo Arquivo do Senado Federal."

Gostaria de ter acesso online aos diários do Senado de períodos anteriores à 1954. Como posso proceder?
Estou analisando a tramitação de alguns projetos de lei ordinária originados no Senado Federal, entretanto,
não tenho acesso aos diários indicados na tramitação dos projetos, uma vez que são anteriores ao ano de
1954. São alguns dos projetos: n° 19/1952; n° 36/1950; n° 46/1949; n° 17/1948; n°2/1946, todos de origem
no Senado.
"Gostaria de receber informações sobre os Projetos de lei sobre a regulamentação da atividade da Capoeira
que tramitam na casa. Gostaria de ter uma descrição básica do projeto e a atual situação (onde está e qual o
próximo trâmite)"
"todos os documentos disponíveis acerca do projeto que deu origem à Lei da Ficha Limpa"
"Gostaria de informações acerca de como acessar dados sobre a Lei 12.513/11, desde seu envio ao
Legislativo...exposição de motivos (se houver), forma de tramitação e votação e registros (nos anais) de
debates, se houver.
Eu gostaria de saber informações sobre a pagina do Senado: GRANDES MOMENTOS,,,
Grandes Pronunciamentos, o que devo fazer para conseguir OUVIR os pronunciamen
tos completos ??? Um tecnico em computador verificou aqui mais apareceu pouquissimas coisas dos
pronunciamentos,, e assim mesmo muito resumido OU têm o pronunciamento completo ??? EXEMPLO: O
discurso
do
deputado:
Tancredo
Neves
no
dia 14 de Setembro de 1976 em homenagem a memória do ex-presidente: JK...!!!
Esse pronunciamento estar completo para se ouvir OU estar de forma muito resumido (pouquissimos
minutos)
??????? O meu telefone é: 0.**.(87) 9998...4792...A/COBRAR... A operadora é a: < Oi >...OK??? Me mande
instruções
para
resolver
o
problema...OK???
O Senado pode me informar aonde eu possa talvêz encontrar imagens em movimento
do dia: 26 de dezembro de 1929, nessa data foi assassinado no planario da
Camara dos Deputados que na epoca funcionava no Rio de Janeiro no Palacio Tiradentes, o deputado federal:
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA FILHO, êle foi assassinado por um colega deputado do Rio Grande do Sul
por nome de: Idelfonso Simões Lopes,, SOUZA FILHO foi o primeiro filho de Petrolina---PE
que chegou a Camara dos Deputados,,, se não não tivesse sido assasinado, talvêz tivesse chegado a ser
Presidente do Brasil...!!! O meu telefone é: 0.**...(87) 9998...4792...A/COBRAR,, a operadora é a: < Oi >... Eu
pago pela materia...OK???
"Solicito informar qual a última edição das seguintes publicações: 1) Manual de Padronização de Atos
Administrativos Normativos e 2) Manual de elaboração de textos. Pois os tenho e não sei se são as edições
atuais."
"Estimaria receber notícias concluídas e em andamento no que tange a Lei das Empregadas Domésticas por
intermédios de livros ou arquivos impressos para percorrer minha monografia que enfatiza este assunto de
cunho importantíssimo, não somente para mim como cidadã, mas para o meio em que estou inserida
evidenciando a necessidade de esclarecimentos para este público. Espero receber informações quanto a esta
solicitação. Obrigada!"(
"Preciso com urgência do anexo/apenso (Acordo relativo às cartas com valor declarado e o Acordo relativo às
encomendas postais) do Decreto nº84.773, de 06 de junho de 1980."
"Gostaria de saber se está vigente a Lei nº 7626/1987, considerando que em 25/04/2013 a Presidenta Vetou o
Projeto de Lei nº 117, de 2010, com redação semelhante."
"Estou
reformulando
a
solicitação
anterior
com
maior
objetividade.
Gostaria de saber se a Lei nº 7.626/87 está vigente, pois não está disponível na legislação do site do Planalto."

"BOM DIA . COM BASE , NO QUE DISPOE , A LEI. BUSCO SEM DELONGAS., SABER , SOU SERVIDOR PUBLICO.
VITIMADO DE UMA SERIE DE ,ARBRITRARIEDADES . QUE TEM COMO NEXO CAUSAL . RELAÇAO DE
TRABALHO.TRANSTORNOS DE SAUDE . CUMINANDO NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (TRANSTORNOS
MENTAIS( FOI TORUTURADOETC, ETC,,,), OCORRE QUE O PERITO DO EMPREGADOR9MUNICIPIO RESISTE EM
RECONHECER , PROVENTOS INTEGRAIS, POR ESSE MOTIVO . PRECISO RESGUARDAR-ME. APRESENTANDO O
DIPLOMA LEGAL QUE ASEGURA, TAL DIREITO."
"Com base na Lei 12527, de acesso à informação, solicito informar quais os gastos com remarcação de
passagens aéreas no primeiro semestre de 2013 do Senado Federal, individualizado por partido e por
Senador. Trata-se especificamente dos custos com remarcação de bilhetes, nos casos em que houve alteração
na data da viagem ou em que o congressista perdeu o voo
"O link informado por este SIC na resposta ao pedido acima mencionado não possibilita a obtenção das
informações
desejadas
pelo
cidadão.
Renovam-se,
portanto,
as
solicitações:
a) Quantos consultores legislativos LOTADOS NO NDISC já implementaram as condições necessárias à
aposentadoria?
b) Quantos consultores legislativos LOTADOS NO NDISC implementarão tais condições até dezembro de
2014?"
"Fui aprovada no concurso para o Senado Federal, cargo Analista Legislativo - Médico Ginecologia. Gostaria de
saber se o concurso, homologado em 05/07/2012, teve sua validade prorrogada por mais um ano e qual o
melhor canal para obter informações sobre as nomeações que já ocorreram e previsão de novas convocações.
Gostaria de saber se tem previsão para concurso de analisa e técnico legislativo do senado federal.
Gostaria de informações sobre a próxima chamada de candidatos aprovados no último concurso público,
especificamente do cargo de Analista de Processo Legislativo, número de novos nomeados, previsão de data,
tendo em vista a aprovação na LOA2013 de 294 novas nomeações. Obrigado."
"Prova do concurso do Senado Federal para o Cargo de consultor legislativo do ano de 2012"
"gostaria de ter acesso à prova de consultor legislativo do concurso do senado federal do ano de 2012"
"Gostaria de obter as provas aplicadas no ano de 2012 para o cargo de Analista de Sistemas pela Fundação
Getúlio Vargas"
"Boa Noite,
Onde encontro no site do senado o quadro de convocações dos concursados do ultimo concurso?"
"Há alguma previsão de nomeação de servidores concursados em agosto?"
"Conforme disponibilizado no relatório de metas no site do Senado Federal, é certo que a nomeação de novos
servidores para reposição das aposentadorias consta como meta de curto prazo a ser cumprida até dezembro
de 2013. Também é certo que a LOA/2013 confere orçamento para o preenchimento de quase 300 cargos
efetivos no Senado Federal. Diante disso, questiona-se se existe a possibilidade de nomeação de novos
servidores até o fim do ano presente?"
Fui
candidato
para
consultor
e
já
quero
me
preparar
para
o
próximo.
Seria possível me enviar a prova para a área de saúde 2011?
"Solicito
a
especial
gentileza
de
enviar
planilha
contendo
os
seguintes
dados:
a) quantidade de consultores legislativos lotados no NDISC que já implementaram as condições necessárias à
aposentadoria;
b) quantidade de consultores legislativos lotados no NDISC que implementarão tais condições até dezembro
de
2014.
Agradeço antecipadamente pela atenção despendida."

"Caríssimos,
estive procurando para uma pesquisa acadêmica o relatório da CPI do sistema penitenciário de 1976. Procurei
em todos os lugares nos sites do Senado e da Câmara e não consegui encontrar. Ele foi publicado no Diário do
Congresso Nacional, Suplemento ao n. 61, de 4/6/1976.
"Boa tarde senadores,
Como eleitor e cidadão exijo que sejam divulgados os nomes dos senadores que retiraram a assinatura do
requerimento que propunha a criação de uma CPI para investigar os gastos da copa do mundo de futebol.
O que me parece é que os senhores senadores esperaram esfriar os movimentos das ruas para voltarem a
escandalizar com o país, pois pra mim, não investigar os gastos de bilhões de reais com a Copa é outro
escândalo!
CPI da Copa já!
Por favor, informem-nos os nomes dos senadores que retiraram seus nomes e que querem fugir das
investigações e da verdade.
Obrigado,
A"
Senhora Ouvidora,
Pelo princípio Constitucional do direito à informação dada a cada Cidadão, gostaria de obter informações
sobre todos os Contratos de Credenciamento referentes a saúde de Senadores, ex-Senadores, Servidores do
Senado e seus orgãos supervisionados filiados ao SIS, no que se refere aos valores estimados e totais
referentes aos anos de 2011 até 2016, e também, o número total de pessoas beneficiadas alcançadas por
estes contratos que estão firmados com inúmeras clínicas de diversas especialidades.
Qual o valor total dos Contratos de Credenciamento do Senado vigentes de 2011 até 2016, referentes a saude
de Senadores, ex-Senadores, Servidores e orgãos supervisionados e o número de beneficiados por estes
contratos.
"Qual é o número total de veículos utilizado pelos 81 senadores hoje? Desse total quantos são locados? Quais
modelos e ano de fabricação dos carros locados para uso dos senadores (com número de veículos de cada
modelo e ano)? Qual é o custo mensal da locação desses veículos? Nomes das locadoras que alugam os
veículos usados. Lista com nome de cada senador e os dados dos carros locados para uso (modelo ano de
fabricação e custo Mês). Informar os nomes dos senadores que não utilizam carros locados"
Dos
arquivos
disponibilizados
na
URL
www.senado.gov.br/trasnparencia/rh/servidores/consulta_remuneracao.asp?0,1297266 apenas o link
Remunerações .... funciona, fazendo corretamente o download do arquivo associado. As demais informações,
como: Ato da Comissão..., Ato do 1o. Secretário... e Decisão judicial... não fazem o download do arquivo.
Acusa erro de falta de arquivo.
Atenciosamente,
"Gostaria de saber quais as medidas de promoção da lei de acesso à informação (12.527/11) o Senado Federal
realizou durante o primeiro ano de vigência da lei e quais atividades estão previstas para o próximo ano."
"Solicito a informação sobre qual foi o orçamento previsto e o orçamento aplicado para implementar a lei de
acesso à informação (12.527/11) no âmbito do Senado Federal no primeiro ano de sua vigência."
O cidadão afirma que solicitou informação atraves do portal da transparência no dia 02/07/2013. Declara que
entrou em contato com o Alô Senado, quinta-feira, 08/08/2013, para informações da sua manifestação,
consta em seu histórico que a resposta foi enviada segunda-feira, 05/08/2013, porém, até o presente
momento não recebeu resposta. Solicita providências.
"Com base na Lei 12.527/11, levando em conta seu artigo 23, que trata das informações passíveis de
classificação como sigilosas, gostaria de solicitar a informação sobre quais são as razões mais utilizadas para
negar acesso à informação pelo Senado, considerando as justificativas de Exceção ao Acesso previstas pelo
referido artigo da lei. Solicito também a especificação de quantos pedidos de informação foram negados para
cada uma das justificativas apresentadas"

"solicito saber se é veridica a notícia publicada na mídia é verdadeira de que a nora do senador calheiros
recebe salario do senado que é pago por nos!"
Onde consigo cópias (xerox) de documentos que comprovem a transformação da ilha de Santo Amaro
(passou) em vila de Santo amaro, depois Município de Guarujá, Quando Guarujá não mais passou á pertencer
a Santos (os decretos cópias dos docs.) Santos e São Vicente Quando passaram de vila para á município (os
decretos, cópias) e se existia o chamado porto do rei na baixada Santista em onde se localizava? Estou
fazendo um levantamento e escrevendo um livro sobre esses assuntos, me ajudem!"
"Sou servidora do Museu do TSE e precisamos de informação acerca da diplomação do Presidente José
Sarney. Pela consulta ao site do senado, acessamos ata da Mesa do Senado, de 15/3/1985, na qual consta a
informação de que Sarney tomaria posse na cerimônia solene marcada para a data mencionada.
Nossa dúvida é se houve, antes da posse, no Senado, algum ato semelhante ao de diplomação de candidato
eleito, tal como ocorre atualmente no TSE."
"Gostaria de ter acesso ao contrato de concessão dado à globo e ao SBT"
"Olá. Gostaria de saber se há alguma proposição que obrigue aos hospitais/clínicas/postos de saúde públicos
a adotarem o sistema de marcação de consultas online, com terminal de marcação de consulta no próprio
estabelecimento. Obrigado."
"Ontem (17/08/13) faleceu em minha cidade (Itatiaia) o filósofo Jorge Jaime de Sousa Mendes, fundador e
primeiro presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Fui informado que possuem uma biografia dele no
acervo, gostaria de ter acesso a esse texto se possível, e sugerir que façam uma homenagem a esse que com
certeza pertence a história do Rio e do Brasil."
"Prezados Senhores,
recebí a comunicação do Senado com a notícia da publicação da pesquisa sobre a violência contra as
mulheres. Tentei seguir o link para fazer o download e não consegui; não se encontra habilitado.
Seria
possível
que
me
enviasse
o
arquivo
da
pesquisa?
Venho trabalhando com municípios, em Pernambuco, na construção de diagnósticos e planos de ação de
enfrentamento à violência, o que seria realmente muito útil.

