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Agosto de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de agosto foram recebidos 110 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2016.
Distribuição dos pedidos em 2016
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 110 pedidos de informação, 47 (42,7%) foram atendidos em até
um dia, 19 (17,3%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 37 (33,6%)

foram atendidos entre seis e vinte dias e 7 (6,4%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
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EM TRAMITAÇÃO
MAIS DE 20 DIAS
DE 6 A 20 DIAS
DE 2 A 5 DIAS
ATÉ 1 DIA
0

10

20

30

40

50

2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 871 pedidos de informação
recebidos até o mês de agosto, 434 (49,8%) foram atendidos em até um
dia, 115 (13,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 237 (27,2%)
entre seis e vinte dias, e 85 (9,8%) em mais de 20 dias.
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0
85
ATÉ 1 DIA
DE 2 A 5 DIAS
237

434

DE 6 A 20 DIAS
MAIS DE 20 DIAS
EM TRAMITAÇÃO

115

3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO

Total

%

ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SERVIDOR
ARQUIVO
SENADOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
CEAPS E NOTA FISCAL
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
REMUNERAÇÃO
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
RECURSO
Total Geral

32
23
11
11
10
7
5
4
2
2
1
1
1
110

29,2%
20,9%
10,0%
10,0%
9,1%
6,4%
4,5%
3,6%
1,8%
1,8%
0,9%
0,9%
0,9%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Durante o mês de agosto, houve negativa parcial de acesso a pedido
que solicitou, entre outras informações, dados de natureza pessoal. O
requerente interpôs recurso solicitando revisão do posicionamento do
Senado com relação às informações solicitadas. A manifestação foi
encaminhada à instância recursal, por intermédio da Diretoria‐Geral,
sendo o requerente cientificado do encaminhamento.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
31 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 28,2% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Solicito, com base na LAI, a seguinte informação: 1) Quantidade de cargos vagos de consultor
legislativo (por área).” (sic)
“informações legislativas e/ou bibliográficas, a partir de 1825, relativas a questões de divisas
entre Minas Gerais e Goiás, especificamente sobre o Triângulo que foi anexado a Minas em
1816, bem como, sobre as divisas Paracatu e Goiás, também objeto de grandes controvérsias e
medidas legislativas ao final do século XIX até por volta de 1950.” (sic)
“Gostaria de receber informações sobre as questões e legislações que houver sobre os limites
entre os Estados de Minas Gerais e de Goiás, tanto em relação ao atual Triângulo Mineiro
(Julgados do Desemboque e do Araxá), como em relação à Comarca de Paracatu, desde 1743‐
1748, quando foi criada a Capitania de Goiás. Desde já, fico‐lhe muitíssimo grato. Um abraço do
XXX.” (sic)
Solicito cópia da PEC 56/2014, que assegura proventos integrais à aposentadoria por invalidez
permanente em todas as hipóteses e estabelecer a revisão dos proventos de aposentadorias
por invalidez já concedidas.
“Solicito cópia da MP 739/2016 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
e do PLS 606/2011, que a altera a Consolidação das Leis do Trabalho ‐ CLT.”
“ Gostaria de ter acesso ao conteúdo dos discursos do então senador Monsenhor Benedito
Mario Calazans” (sic)
“Saudações! Gostaria de saber sobre a possibilidade de abertura de concurso público do
Senado e câmara federais ainda este ano de 2016 para todas as áreas, especialmente para
enfermagem. Obrigada. “(sic)
“Gostaria de saber quando será aberto concurso público para o Senado Federal.”
“EXMA. SRA. OUVIDORA DO SENADO FEDERAL. XXX, nos termos do art. 5º ‐XXXII, da C.F/88;
respeitosamente, solicito INFORMAÇÕES na seguinte razão: Na data de 03/09/13, encaminhei
SEDEX n° SG121905441BR ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. Representação de
Responsabilidade criminal contra o Exmo. Sr. Cons. Mario Bonsaglia do CNMP, nos termos do
art. 52, II, da EC45/2004, c/c art. 377, II, do RISF. O procedimento extraviou, ocasionando
reclamação na Correg/PF/SP, cópia anexo, para instrução. Encontrado a documentação, foi
encaminhada à Adv‐G/SF prot. n° 00200.024070/2013‐20, doc. anexo. Na data de 01/09/13,
nova representação, agora contra a pessoa do Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional de
Justiça Min. Joaquim Barbosa, doc. anexo. Cumpre informar que os procedimentos foram
encaminhados durante o exercício dos mandatos. Não obstante a formalidade abranger provas
de crime contra o patrimônio público/SP; nos crimes de falsificação de documento público,
falsificação de livro de registro público e destruição de documentos de arquivos, não se tem
noticias de que as matérias tenham sido processadas. Em igual, não se tem noticias a que
chegou a reclamação encaminhada na Correg.PF/DF. Of. n° 3.356/2013‐COR/SR/DPF/SP,
transferido para à PF/DF; prot. Siapro n° 08500.081435/2013‐41. Requer, seja verificado e
informado o resultado, em igual razão informado o impedimento na falta de publicidade desses
atos no D.O do SF. Se possível, pede, se obtenha também, resposta da PF/DF; ao supracitado
Oficio n° 3.356/2013‐COR/SR/DPF/SP, visto que esse prejudicado, até o presente momento, não
obteve nenhuma resposta. Pede deferimento” (sic)
“Solicito receber cópia, na integra, do relatório da CPMI das ambulâncias (sanguessugas)”.
“Gostaria de saber o motivo do cancelamento da quebra de sigilo bancário da família Barata, na
CPI do HSBC.”
“Solicito saber se, na época da prisão do Ex‐ Senador Delcídio do Amaral, os servidores do
gabinete continuaram exercendo suas funções no gabinete ou se os mesmos foram
exonerados.”
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“Solicito a lista de votação nominal do PLC 29/2016, que dispõe sobre as carreiras dos
Servidores do Poder Judiciário da União.”
“Solicito o envio dos depoimentos completos de Luiz Antônio Trevisan Vedoin e Darci José
Vedoin referente à CPI dos Sanguessugas (CPMI DAS AMBULÂNCIAS) realizada no ano de 2006.”
“Gostaria de saber quando será aberto concurso público para o Senado Federal e se quem já foi
pego pela blitz da lei seca pode realizar o concurso e assumir a vaga, caso seja aprovado.”
“Boa noite gostaria de saber sobre o concurso do senado se tem previsão pra este ano.”(sic)
“Preciso da exposição de motivos do PLS 555/15 e não estou localizando. Como faço para
encontrar?” (sic)
“Prezados. bom dia! Solicito‐lhes a fineza de informarem se há no Senado Federal proposta
legislativa‐ a que título for‐ que aborda a possibilidade de concessão ou privatização dos
serviços de correios e correlatos prestados pela ECT, identificando‐a(as) e traduzindo sua
tramitação atual. Com os antecipados agradecimentos, aos 05 de agosto de 2016, XXX” (sic)
“Solicito que seja enviado por escrito, quais os partidos que votaram a favor do impeachment
da Presidente Dilma Rousseff?”
“Bom dia. Sou estudante e gostaria de saber se existe o projeto básico do próximo concurso de
servidores do Senado. Se já foi publicado no portal do Senado, qual o link? Grato, XXX”(sic)
“Soliicto informações sobre quantidade de vagas de Advogado ocupadas e desocupadas, bem
como sobre a quantidade de aposentadorias previstas até 2019.” (sic)
“Soliicto informações sobre quantidade de vagas de Analista Legislativo ‐ Arquitetura ocupados
e desocupados, bem como previsão de aposentadoria até 2019.” (sic)
“boa tarde, gostaria de saber se neste ano de 2016 ,vai haver o concurso do senado ,se o edital
vai ser lançado esse ano ainda? Att, XXX” (sic)
“Bom dia. Solicito a informação referente ao quantitativo de cargos existentes, vagos e
ocupados, para o profissional de serviço social, assistente social, dentro da casa legislativa. Da
mesma forma qual a remuneração inicial desse servidor e uma breve descrição de suas
atribuições no quadro de pessoal do Senado Federal. Agradeço a disponibilidade e aguardo o
retorno.” (sic)
“Boa tarde, Eu gostaria de saber se a comissão de educação mantem arquivo de audiências
públicas ocorridas durante a tramitação do processo de criação do FUNDEB (anos 2005 e 2007).
A minha necessidade é para pesquisa acadêmica (mestrado em Gestão Públicas na XXX).” (sic)
“Olá, Solicito a gentileza de encaminhar‐nos a exposição de motivos da Lei nº. 13.303/2016 que
dispõe sobre o estatuto jurídico das estatais. Grata, XXX” (sic)
“Gostaria das seguintes informações: ‐ Qual o número total de servidores do Senado? ‐ Qual o
número de servidores com deficiência, por tipo de deficiência e por mandato e função no
Senado? ‐ Qual o número de parlamentares com deficiência ao longo da história? ‐ Quais são as
ações de acessibilidade promovidas pelo Senado no âmbito institucional?” (sic)
“Solicito receber em minha residência a cópia da tramitação do VETO 20/2016 ,veto Parcial
aposto ao Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 2015 , que “Torna obrigatório o uso, nas
rodovias, de farol baixo aceso durante o dia e dá outras providências.”
“bom dia gostaria de saber se há previsão de concurso público para preenchimento de vagas no
senado federal”(sic)
“Eu gostaria de receber a íntegra do pronunciamento do senador Roberto Requião, na data de
hoje (09/08/2016), no plenário do senado e do senador “petecão”, o último a discursar... é
possível?” (sic)
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“Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida em 3 partes que
poderá ser respondida em apenas um atendimento. Parte 01/03 Venho por meio deste baseado
na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal solicitar os
seguintes esclarecimentos e confirmação e acesso de dados e e documentos bem como suas
copias relacionado ao Contrato 0042/2014 Me baseando no ATC‐9‐2012 do Senado Federal
Artigo 2º ‐ V para que haja maior transparência e clareza na resposta desta solicitação todos os
questionamentos deverão ser respondidos separadamente e para uma linguagem de fácil
compreensão aonde for solicitado uma resposta de SIM ou NÃO deverá conter uma resposta de
SIM ou NÃO e qualquer informação contraria ao que foi solicitados deverá conter justificava
legal. Também em cada um dos questionamentos deverá conter as seguintes informações
nome do órgão interno que detêm a informação solicitada, nome do órgão interno responsável
pela elaboração do conteúdo da resposta do questionamento, nome do órgão interno
responsável pela revisão da resposta encaminha ao solicitante. Exemplo: Detentor da
informação: NGCOT Elaboração da resposta: NGCOT e ADVOSF Revisão da resposta: SIC e
SGIDOC Referencia 01: No link abaixo algumas informações foram alteradas e ocultadas sendo
assim efetuo os seguintes questionamento logo abaixo.
http://www12.senado.leg.br/transparencia/lai/relatorios‐lai‐1 Questionamento 01 ‐ No anexo
do relatório de Janeiro de 2016 os números dos atendimentos e números das solicitações não
foram ocultados apenas nome citados que acredito que por nome serem pessoais podem ser
ocultados , entretanto a partir dos relatório Fevereiro 2016 e Março de 2016 tanto nomes
citados como agora Números das solicitações e números de atendimentos foram ocultados.
Por qual motivo isto esta ocorrendo?” (sic)
“Parte 03/03 Questionamento 04 ‐ Apenas para confirmação no link
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=20140042&cc=29
79 na opção Funções e Demais Itens o nome dos funcionários encontrasse atualizados com os
funcionários de acordo com seus posto sim ou não? Questionamento 05 ‐ Caso a resposta do
questionamento 04 seja não de quanto em quanto tempo está lista e efetivamente atualizada
Solicito que na lista de Funções e Demais Itens dos seguintes contratos 20080023, 20080054,
20120054 sejam atualizados com a lista de funcionários que estavam ativos ao fim do contrato.
já que agora que o sistema de gestão do Senado Federal permite atualizar a lista permitindo
que o publico tenha acesso a informações de interesse e cunho publico como manda a Lei,
facilitando a comparação com a lista de outros órgãos públicos. Caso o Senado Federal se negue
a atualizar estas informações deverá apresenta base legal para tal.” (sic)
“Parte 02/03 Questionamento 02 ‐ O fato do Senado Federal estar ocultando o numero dos
atendimentos e solicitações tem como objetivo ocultar do publico o fato que a solicitação
efetuada em janeiro não respondida com as informações solicitadas e ainda foram
apresentadas informações erradas e falsas e que no mês de fevereiro de 2016 ao refazer a
solicitação ela foi publicada neste relatório de Fevereiro de 2016 apenas uma parte e todo o
resto foi ocultado visando evitar a comparação do publico evitando assim tornar menos visível
que de fato falhas nas minhas solicitação tem ocorrido de forma repetitiva, e em Março de
2016 ao novamente não receber as informações solicitadas e exigir com base na lei os motivos
sobre o pro que informações erradas, falsas o outros que nem justificava sobre o por que não
foi respondido foi publicano Relatório de Março de 2016 e também foi ocultado o numero da
solicitações e atendimentos, Está medida de ocultar erros e falhas ocorridas nos pedido de
acesso a informação são aceitas pela Lei? Questionamento 03 ‐ Solicito detalhamento sobre o
por que somente agora o Senado Federal está ocultando números de atendimentos, também
informe que órgão interno determinou isso, Leis que permitem este tipo de edição e ocultação
de informação que e de interesse publico.” (sic)
Interpõe Recurso administrativo referente à resposta a pedido de informação instruído no
processo nº 00200.008366/2016.
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Encaminhado à instância recursal por intermédio da Diretoria-Geral. Requerente cientificado.
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“Gostaria de saber o significado das copas do Congresso, por serem uma virada para cima e a
outra para baixo.”
“Solicito receber a cópia impressa do VETO 32/16, aposto ao PLC 33/2016, que altera a
remuneração de servidores e empregados públicos.”
“Gostaria de saber, se possível, se a proposta Orçamentária do Senado para o ano de 2017
contempla a contratação de servidores para a Casa.” (sic)
“Gostaria de receber a lista dos partidos que votaram favoráveis ao processo de impeachment
contra Dilma Rousseff.”
“Gostaria de saber se será oferecido o cargo de Técnico em saúde bucal, no próximo concurso
do Senado Federal, e se há previsão de concurso para o ano de 2016?”
“Caro(a) Senhor(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas do Senado Federal (ou Autoridade
Responsável). REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO XXX, com suporte no inciso XXXIII, do artigo
5º, da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de
Acesso a Informações Públicas – dirige‐se respeitosamente a Vossa Senhoria, com o objetivo de
apresentar o seguinte REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES. Considerando que no arquivo
disponibilizado no site deste órgão referente ao quadro de pessoal do Senado Federal (Quadro
de Cargos Efetivos do Senado Federal ‐ Carreiras de Especialização em Atividades Legislativas)
não há o detalhamento quanto à distribuição de cargos vagos no ano de 2016 referente às
subáreas da categoria: Consultor Legislativo, especialidade: Assessoramento Legislativo; Me
dirijo respeitosamente a Vossa Senhoria, com a finalidade obter esclarecimento quanto à
quantidade de cargos públicos efetivos vagos atualmente nas seguintes subáreas da categoria:
Consultor Legislativo, especialidade: Assessoramento Legislativo deste órgão: Direito
Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito Civil, Processo Civil e
Agrário; Direito Penal, Processual Penal e Penitenciário; Direito do Trabalho e Direito
Previdenciário; Direito Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor; Direito
Tributário e Direito Financeiro; Direitos Humanos e Cidadania. Para o recebimento da resposta,
comunico o seguinte endereço eletrônico: XXX Ou o endereço físico: XXX. Atenciosamente,
XXX.” (sic)
“Bom dia! Gostaria de confirmar se existe a possibilidade de abertura de concurso público para
o ano de 2017? Muito obrigado!” (sic)
“À SECRETARIA DE COMISSÕES DO SENADO FEDERAL Prezados Senhores Trabalho na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e estou levantando / comparando os
entendimentos adotados em outras Assembleias Legislativas, e nas Casas do Congresso
Nacional, no que diz respeito à possibilidade de convocação de autoridades por Comissões
Permanentes. Nesse sentido, gostaria de pedir‐lhes a gentileza de, se possível, esclarecer
algumas dúvidas: (A) como as Comissões Permanentes do Senado têm atuado, no que diz
respeito à convocação de autoridades? Entende‐se que a possibilidade de convocação fica
restrita aos Ministros de Estado e aos titulares de órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República (cf. art. 50 da CF/1988, na redação dada pela ECR 02/1994)? (D) é do
conhecimento de V. Sas. alguma decisão judicial a respeito da matéria? Coloco‐me à disposição
de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos necessários. Agradeço, antecipadamente,
a atenção dispensada. Cordialmente, XXX”(sic)
“Bom dia. Tudo bem? Estou realizando uma pesquisa sobre o Senado e gostaria das seguintes
informações para prosseguir com meu trabalho. Especificamente, preciso saber por qual
partido concorreram os seguintes nomes nas eleições para o Senado ocorridas em 1950, 1954 e
1962: I) Joaquim Coelho Junior; José Pereira Lyra; Raimundo Nonato Rocha (candidatos em
1950); II) Abgard Renault; Paulo Bruno Brito de Araújo; Augusto Maynard Gomes; Hugo Borghi
(candidatos em 1954); III) Olímpio José de Abreu; Cleo Bernardo; Saturnino Braga; Hildebrando
Martins Falcão; José Otávio Moreira (candidatos em 1962); Se puderem me disponibilizar essas
informações, seria uma grande ajuda para o desenvolvimento do trabalho.”(sic)
“Boa Noite sou Wesley de oliveira técnico em enfermagem,gostaria de saber quando irá abrir
concurso publico ou contrato de trabalho com a minha profissão. Atenciosamente desde já lhe
agradeço.” (sic)
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“Gostaria de saber o valor discriminado, que cada Senador Alagoano gasta, com o uso de
telefonia móvel.”
“Parte 1) Quantas caixas de documentos ainda não digitalizados da CPI dos Correios? Onde
esses papéis ficam? Há algum plano de metas para a digitalização? Se sim, por favor envie ‐‐e
preferencialmente em XLS. Quem quiser consultar algum documento deve ir aonde? Numa
planilha, responda ainda às seguintes perguntas. Parte 2) Desses todos documentos não
digitalizados da CPI dos Correios, quantos receberam alguma classificação de informação
(reservado, secreto ou ultrassecreto)? O que ocorre com os que não receberam classificação?
Qual é o assunto de cada um? Qual é a origem de cada documento (por exemplo, enviado pelo
BNDES)? Há alguma explicação para cada classificação? Qual é a data de cada um desses
documentos? Qual é a data em que cada um foi entregue? Há alguma lista com as datas em que
cada um desses documentos ficar público?” (sic)
“Eu solicito a cópia do texto inicial do PLV 10/1994, que institui normas para licitações e
contratos da administração pública.”
“Em relação ao pedido nº 1014978/16/WW, foram enviadas por correio somente as cópias das
telas do SIAFI, faltando as cópias das faturas solicitadas, que devem ser guardadas pelo órgão
para comprovar os gastos, nos termos da legislação em vigor. De acordo com a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12527/2011), requer o envio das cópias das faturas. Segue cópia do pedido:
Solicita‐se o envio do referido material por cópia impressa, via correspondência. Para isenção
dos custos, segue declaração de pobreza, conforme Lei 12527/2011 e Ato da Comissão Diretora
9/2012. Seguem os dados para envio via correio: XXX” (sic)
“Gostaria de receber os dados, como os telefones dos médicos que participaram da Audiência
Pública, na quarta‐feira, 18/8, sobre Fibromialgia e a possibilidade de sua classificação como
doença crônica.”
“Com relação ao pedido nº 1015790/16/PA, gostaria que fosse esclarecido, de forma mais
explicita, por que as três proposições, Denúncia (DEN), Petição do Conselho de Ética do Decoro
Parlamentar ( PCE) e Petição (PET), não foram localizadas entre os anos de 1994 a 1998?
Ressalto a importância desses dados para uma pesquisa sobre o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, a fim de esclarecer ao público em geral e academia o funcionamento do Senado
Federal.”
“Olá, existe a previsão para a abertura de um concurso público em 2016 ou 2017?”(sic)
“Bom dia , tenho visto vários anúncios de concurso para senado , gostaria de saber realmente
se tem algum concurso aberto ou previsto ou se tem um site de confiança onde posso ter essa
informação. Obrigada”(sic)
“Prezados Senhores, Em uma consulta realizada em 12/08/2016 no site Dados Abertos do
Senado, constatei que existem 3470 servidores comissionados, com a seguintes distribuição: 1‐
se os cargos de Ajudantes, Assistentes, Auxiliares e Motoristas são cargos de chefia, direção ou
assessoramento e, em caso positivo, que seja especificado em quais destas três opções se
enquadram 2‐ quais são os totais de cargos de chefia, direção e assessoramento no Senado.
Reparem que já existem outros cargos específicos com a denominação de chefia, direção e
assessoramento. Então pode‐se concluir que não faria sentido os cargos de Ajudantes,
Assistentes, Auxiliares e Motoristas terem também esta classificação de chefia, direção e
assessoramento. Muito obrigada.”(sic)
“Solicito a cópia impressa da carta que a presidente afastada, Dilma Rousseff, enviou ao Senado
Federal, na terça‐feira, 16/08, pedindo o fim do impeachment.”
“Gostaria de ter acesso aos projetos de lei do ex‐senador José Lindoso que tratam sobre a
questão do cigarro os projetos datam de 1965 e 1971. Necessito deles pois estudo a História do
cigarro no Brasil. E esse documentos são fontes fundamentais para minha pesquisa. “ (sic)
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“Bom dia, Sou estudante do Curso de Pós Graduação em Direito Público da PUC Minas e minha
Monografia de conclusão de especialização tem como tema o controle de constitucionalidade
de leis municipais. Para minha pesquisa preciso de informações sobre quantas RESOLUÇÕES do
SENADO FEDERAL suspendendo, no todo ou em parte, leis municipais julgadas inconstitucionais
pelo STF foram expedidas no período da atual Constituição/88, nos termos do artigo 52, X da
Carta da República. Essa informação será de muito valor e desde já agradeço se puderem
fornecer tais dados ou um meio pelo qual eu possa acessá‐las. Att XXX.”(sic)
“Solicito cópia impressa da tramitação da PEC 56/2014, que assegura proventos integrais à
aposentadoria por invalidez aos servidores públicos.”
“Peço cópia do pronunciamento do Senador Roberto Requião, feito em 18/08 no Plenário da
Casa, sobre a PEC 241/2016, que institui o Novo Regime Fiscal.”
“Solicito a cópia impressa dos discursos do Senador Roberto Requião, realizados em sessão
plenária, na quinta‐feira, 18/2 e na quinta‐feira, 18/08.”
“Na página Documentos de Audiências Públicas e Oitivas há a relação da oitiva de vários
convocados. É possível ter acesso ao conteúdo das oitivas?” (sic)
“Localizei na Internet o Requerimento CPICARF 00068/2015. Gostaria de saber qual foi o
andamento deste requerimento, mas não consegui localizar a informação em nenhum dos
documentos disponibilizados na página da CPI do CARF. Nem na lista de requerimentos.
Gostaria de saber o que ocorreu.” (sic)
“Solicito cópia impressa dos dados biográficos da atual legislatura.”
“Gostaria de saber se existe previsão de concurso publico de nível médio para os cargos do
senado federal.”
“Quero obter cópia da ata da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deste Senado Federal do dia
06/07/2016. A 22ª Sessão Extraordinária da CAS foi realizada às 9h30 do dia 06 de julho de
2016. Obrigado.” (sic)
“Gostaria de ter acesso ao valor que os senadores gastaram com as contas de telefones
celulares institucionais no último semestre.” (sic)
“Boa Tarde, Sou aluno do curso de direito do XXX e atualmente estou desenvolvendo pesquisa
sobre os aspectos da LEI Nº 13.260/2016 (Lei antiterrorismo), onde busco analisar tanto os
elementos que ensejaram a criação da respectiva Lei quanto suas implicações no processo
penal pátrio. Diante disto, gostaria de solicitar a esta casa legislativa o envio das discussões
legislativas a respeito da Lei 13.260/2016, requerendo os discursos dos senhores senadores
contendo seus posicionamentos e votos sobre a presente matéria. Desde já, agradeço pela
atenção e espero o material solicitado para a realização da futura pesquisa.” (sic)
“1.1. REQUEIRO ACESSO ao inteiro teor de contratos (e dos respectivos termos aditivos e/ou
apostilas e planilhas de formação de preços) que, vigentes no ano de 2016, tenham por objeto a
contratação, para prestação de serviços no Distrito Federal, de postos de trabalho: I ‐ de
jornalistas, para exercício das funções de editor e/ou repórter e/ou repórter fotográfico e/ou
revisor de texto e/ou outras; e/ou II ‐ de designer gráfico e/ou desenhista industrial gráfico e/ou
programador visual gráfico; e/ou III ‐ de redator publicitário. Administração Pública, de salários
superiores aos: a) pisos previstos nos acordos e convenções coletivas; e/ou b) pagos na
iniciativa privada, inclusive por grandes veículos de comunicação da iniciativa privada, tais como
a Folha de São Paulo, Correio Braziliense e/ou O Globo.” (sic)
“Solicito à CCT do Senado Federal, cópia dos requerimentos de convocação/convite feito aos
representantes das empresas de telecomunicações, Oi, Vivo, Claro para audiência pública que
foi realizada no Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 3 do Senado Federal, Data:
03/05/2016 às 08h45 cujo tema era debater acerca do limite ao uso de dados de banda larga
do tipo ADSL, o bloqueio dos serviços de conexão após o limite da franquia contratada e
providências que devem ser tomadas para sanar os problemas reclamados pelos consumidores.
Solicito a cópia dessas convocações/convites dentro do prazo que estabelece a lei de acesso a
informação.” (sic)
“Quanto a instituição gastou no ano de 2015 com a implementação do portal da Lei de Acesso à
Informação?” (sic)
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“Voces tem alguma previsao de quando sairá concurso pro Senado?”
“Prezados, bom dia! Gostaria de solicitar em Excel as informações de todos os senadores
incluindo os gastos e receitas parlamentares dos mesmos para um trabalho de mineração de
dados da faculdade. Desde já agradeço.” (sic)
“Gostaria de obter a exposição de motivos da Lei 6718/1979, que dispõe sobre a duração da
jornada de trabalho do pessoal da Caixa Econômica Federal.”
Solicitação de cópia integral do processo nº 00200.15761/2015.
“Boa tarde, Quero saber se há alguma previsão de Concurso Público para o Senado Federal.”
(sic)
“Prezados, boa tarde. Gostaria que me informassem o motivo pelo qual a MP nº 719 fora
aprovada na íntegra; se durante o processo de conversão da referida MP foram aprovadas
diversas emendas dos parlamentares, inclusive nas duas casa. Aguardo resposta. Obrigado.”
(sic)
“Olá, bom dia. Estou fazendo uma pesquisa e busco a biografia de um antigo Senador do
Império, Ferreira Pena (mais precisamente Herculano Ferreira Penna). Foi Senador pelo
Amazonas, na 12ª Legislatura (1864 ‐ 1866). O link na página do Senado apresenta uma
mensagem de erro e não abre a informação. Será possível o envio dessa biografia para meu e‐
mail? Dados como local de nascimento, nome dos pais, etc. Qualquer coisa. Desde já agradeço
pela atenção. XXX” (sic)
“Quero saber se houve algum ato administrativo do Senado regulamentando a Lei 13.302/2016.
Se houve, gostaria de obter o seu inteiro teor.” (sic)
“Boa tarde, Solicito o documento encaminhado ao Senado Federal pela a Organização dos
Estados Americanos em que são feitos questionamentos sobre o processo de impeachment da
Senhora Presidenta Dilma Rousseff. Solicito, ainda, a resposta do Senado aos questionamentos
da OEA. Grato!” (sic)
“Eu solicito o reenvio da resposta da solicitação anterior, de protocolo XXX e XXX, tendo em
vista que por motivos que desconheço não conseguir acessar através do meu e‐mail.”
“Olá Equipe da Ouvidoria do Senado Federal, através dessa mensagem venho postular minha
dúvida: O concurso do Senado Federal, esperado entre o período 2016/2017 está em pleno
progresso ou foi diferido por algum ente majoritário? Se está em progresso: Em qual etapa?
Atenciosamente, desde já agradeço, XXX” (sic)
“Boa tarde,gostaria de saber se tem previsão do concurso tecnico legislativo para o senado ?”
(sic)
“Prezados, bom dia. Gostaria de saber se há alguma informação acerca de futuro concurso
público para ingresso nos cargos nesta casa legislativa. Desde já, agradeço o contato. Att. XXX”
(sic)
“GOSTARIA DE RECEBER NA INTEGRA e TODAS AS SUAS PRERROGATIVAS A PLS 82/2012 DO
SENADOR LOBAO FILHO.” (sic)
“Simples, Gostaria de tomar conhecimento dos preços das propostas (estimadas) no processo
0200/004833/2016. São proposta para instrução do Pregão do serviço de impressão
(outsourcig) que o SENADO irá publicar.” (sic)
“Bom dia prezados, Gostaria de saber o seguinte a respeito do Art.84, §12, IV do Projeto de Lei
nº 2, de 2016‐CN ‐ PLDO 2017. ...ou de cargos e funções criado a partir de 2016, e até o
respectivo número de vagas previstas OU COM O PRAZO IMPRORROGÁVEL VINCENDO EM
2017. Gostaria de saber se a parte final deste inciso dá margem para nomeação decorrente de
aposentadorias em concursos que tiveram sua autorização antes de 2016,. Att,” (sic)
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“Prezado Senhores, Foi publicado um artigo científico, pelo Doutor Carlos Augusto Vidotto,
intitulado Reforma dos bancos federais brasileiros: programa, base doutrinária e afinidades
teóricas, cujo exemplar segue anexo. Consta no referido artigo, na página 19, a existência de
um documento conhecido como Nota Técnica 020 da Secretaria Executiva do Ministério da
Fazenda, de 23 de julho de 1995. Afirma o autor tratar‐se de um sucinto documento firmado
pelo secretário executivo com o “de acordo” do ministro da Fazenda, respectivamente Pedro
Parente e Pedro Malan. Originalmente um documento interno de governo, este se tornou
público ainda em 1995, quando foi divulgado e submetido a debates no Congresso Nacional. À
vista do exposto, solicito a especial fineza de fornecer uma cópia do referido documento, bem
como eventuais registros de debate acerca dele. Desde já agradeço pela atenção XXX” (sic)
“Prezados, boa tarde! Necessito saber quais exames médicos são exigidos para técnico
legislativo especialidade administração, após a fase de prova. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Estou fazendo um levantamento na administração pública, e gostaria de saber a quantidade de
servidores efetivos (ativos) lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) no
último dia útil do ano de 2012, 2013, 2014 e 2015. Apenas os quantitativos de cada ano é
suficiente, não precisa informar os nomes ou cargos.” (sic)
“Com base na LAI, pergunto se, legalmente, o SF considera que o próximo candidato aprovado
no Concurso de 2012 para o cargo de Analista Leg / Adm, teria direito à nomeação na seguinte
situação: Houve vacância de cargo ocupado por servidor nomeado no Concurso e o SF não
proveu este cargo, deixando‐o vago até hoje. Os fatos foram: ‐ Ato 2758/12 nomeia MARIA
CLARA ESTEVAM PEREIRA ‐ Ato 1104/14 declara vago o cargo de M.CLARA ‐ Ato 2090/14
nomeia DANIEL ALBUQUERQUE E SILVA para a vaga de M.CLARA ‐ Ato 2560/14 torna sem efeito
o Ato 2090/14 que nomeou D.ALBUQUERQUE ‐ O cargo de M.CLARA permanece vago pelo Ato
1104/14 ‐ A vacância ocorreu em 20/5/14 (pelo Ato 1104/14), ainda dentro da validade do
Concurso, que era 31/7/14 ‐ O Concurso nomeou até o candidato na posição 79, com a
nomeação de LARISSA FERREIRA SOARES ALMEIDA ‐ O próximo candidato, HENRIQUE BUENO
KUSSAMA, está classificado na posição 80 Fv. atentar que: ‐ A Lei 8112 diz que “tornar sem
efeito” uma nomeação NÃO gera vacância. A vacância foi gerada por posse de M.CLARA em
outro cargo inacumulável, ocorrida ainda dentro da validade do Concurso ‐ Ao nomear
D.ALBUQUERQUE, o SF demonstrou de forma inequívoca a necessidade de mais um servidor
para repor a vacância do cargo que era ocupado por M.CLARA ‐ A documentação do Concurso
(Edital e Ato do Pres. 196/11) diz que, além das 30 vagas de provimento imediato, ficava
autorizada a nomeação de mais candidatos aprovados na hipótese do surgimento de vagas e
caso houvesse conveniência administrativa. Houve o surgimento de vaga pela vacância do cargo
da M.CLARA e a conveniência administrativa foi demonstrada de forma inequívoca pelo SF ao
nomear D.ALBUQUERQUE, tornando o ato de nomear o próximo candidato um ATO
VINCULADO, afastando qualquer discricionariedade Pergunto se, legalmente, o SF considera
que o próximo candidato aprovado no Concurso de 2012 teria direito à nomeação, SUPONDO
sempre que o Concurso ainda se encontra DENTRO DA VALIDADE” (sic)
Solicita cópia do inteiro teor do processo nº 00200.006253/2016‐14.
“Solicito receber em minha residência a cópia das notas taquigráficas da 133 ª sessão
deliberativa extraordinária do julgamento do impeachment do dia 25/8, quinta‐feira, em que o
presidente da mesa Ricardo Lewandowski, inicia a sessão, e lê o texto do processo político.”
“Estou assistindo a TV Senado desde a hora que começou ,e gostaria de saber com quantos
Senadores começou e com quantos terminou ,pois estou vendo que já não tem mais quase
nenhum Senador ,sendo que eles estão nos representando como juízes,e como vão julgar se
não estão assistindo ,vão querer ver editado depois ou já tem opinião formada já ?Hora 23:31
,aguardo retorno ,obrigado ,abraço XXX.” (sic)
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“Boa Noite Meu nome é XXX e sou aluno de graduação em Letras da XXX. Estou desenvolvendo
um trabalho de lexicologia sócio‐histórica que abrange o período de inquietações políticas que
levaram ao impeachment do ex‐presidente Collor, em 1992. Para tanto, preciso ter acesso às
dedicatórias dos deputados votantes naquela ocasião, ocorrida no Senado. Consegui junto à
Seção de Produção de Arquivos de Áudio/DETEC os áudios pertinentes à sessão ocorrida na
Câmara dos Deputados. O Departamento de Notas Taquigráficas orientou‐me a buscar, junto a
vocês, as notas taquigráficas da votação do impeachment do Collor ocorrida no Senado. Solicito
encarecidamente as notas taquigráficas das sessões de votação pelo impeachment do ex‐
presidente Collor, no Senado, em 1992 Desde já agradeço pela atenção e compreensão Att,
XXX” (sic)
“HÁ UM CONTROLE SOBRE OS GASTOS INDIVIDUAIS DOS SENADORES? QUEM FAZ ESTE
CONTROLE? PERGUNTO ISSO PORQUE ESTIVE VERIFICANDO O GASTO DO SENADORES ANA
AMELIA LEMOS E DO SENADOR LASIER MARTINS E PERCEBI UMA DISCREPÂNCIA DE
APROXIMADAMENTE 49%, ALGUÉM SABE PORQUE? E SE OS GASTOS FORAM REALMENTE
FEITOS E NECESSÁRIOS?” (sic)
“Prezados Srs, Peço a gentileza que me seja re‐enviada a resposta ao pedido nº XXX na forma
de carta postal e que a mesma seja procedida pelo texto de questionamento que originou a
resposta ao pedido nº XXX, devidamente assinada e em papel timbrado. XXX Muito obrigada”
(sic)
“Senhores, Sou servidor da universidade de Brasília e, devido a falta e má gestão de recursos,
não conseguimos comprar os equipamentos que necessitamos para o desenvolvimento de
nossas atividades. Para suprir tal demanda, acompanhamos a publicação de editais de
desfazimentos nos outros órgãos da administração pública. Gostaríamos de saber se o Senado
Federal tem uma página na internet onde publica tais editais e, caso tenha, qual seria o
endereço na internet onde esses documentos são publicados? Desde já, agradecemos.” (sic)
“Solicito receber cópia do PLC 23/2016, que considera pessoa com deficiência aquela com
perda auditiva unilateral.”
“Estamos acompanhado atentamente o debate sobre o impeachment da presidente afastada
Dilma Rousseff. Observei que, lamentávelmente que alguns Senadores, participaram
ativamente ontem, fazendo perguntas as testemunhas de acusação. Ora, se são “ Juízes “ , por
que não ouviram as testemunhas da defesa? Atitude como essa, faz com que os políticos
continue desacreditados pelo povo Brasileiro. Assim sendo, gostaria que nos fosse enviado uma
relação dos “Juizes” que abandonaram o “tribunal”.” (sic)
“Qual senador utiliza o veiculo de Placa 0079 ? grato” (sic)
“Solicito uma cópia do discurso da Senadora Lúcia Vânia, do dia 30/08, terça‐feira, durante a
sessão de Julgamento do Processo de Impeachment.”
“Quando vai ser o concurso para policial legislativo federal?” (sic)
“Solicito receber cópia do relatório resumido, com os fundamentos da acusação e da defesa
referente ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.”
“Gostaria de receber o relatório resumido do processo de julgamento do impeachment, lido
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.”
“Solicito receber cópia do relatório resumido, com os fundamentos da acusação e da defesa
referente ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff”
“Solicito, quando estiver disponível, o envio da lista de votação do julgamento final do
impeachment da presidente Dilma Rousseff.
“Em consulta ao site Dados Abertos do SF, percebi que existem 164 servidores comissionados
dos cargos de Ajudante Parlamentar, Assistente Parlamentar e Auxiliar Parlamentar lotados na
DGER, ou seja, estes 164 servidores não estão lotados em gabinetes de 1‐ quem estes
servidores comissionados lotados na DGER assessoram, já que não existe titular do Gabinete da
DGER Peço a gentileza de reproduzir este texto de questionamento antes da resposta. Muito
obrigado pela sempre presente atenção.”(sic)
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“Olá, gostaria de saber se nossos deputados/senadores ganham algum tipo de bonificação,
como garantias, férias, folgas ou remunerações extras ao participarem de sessões
extraordinárias? Em caso positivo, em qual dispositivo jurídico, norma, regra ou lei está
tratando sobre o tema? Agradecido desde já. Bom trabalho.”(sic)
“Prezados, Meu nome é XXX e gostaria de ter acesso aos seguintes documentos que foram
mencionados na obra: CHAVES, Antônio. Direitos do autor: Princípios fundamentais. Rio de
Janeiro: Forense, 1987. 538 p. Os documentos são: Diário do Congresso Nacional de 18.11.1947,
página 8.154; Diário do Congresso Nacional de 09.09.1947, página 5.498. Desde já agradeço a
atenção e a disponibilidade. Atenciosamente.” (sic)
“Olá, sou acadêmico de enfermagem. Almejo um cargo de Analista, no Senado Federal. Mais
recebi informações que tem um corte(contratações) para a área da saúde. É improvável que
tenha vaga para enfermagem(Nível Superior) no próximo concurso ?” (sic)
“Solicita‐se informações dos servidores que exercem cargos e/ou funções de Relações Públicas:
nome, cargo, atribuições e, se houver, número de registro no Conselho Profissional. Tenham
eles o nome Relações Públicas no cargo e/ou no setor ou não. Segue lista das atividades para
possível comparação com as atribuições delegadas. Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967.
Art. 2º ‐ Consideram‐se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem respeito: a) a
informação de caráter institucional entre a entidade e o público, através dos meios de
comunicação; b) a coordenação e planejamento de pesquisas da opinião pública, para fins
institucionais; c) a planejamento e supervisão da utilização dos meios audio‐visuais, para fins
institucionais; d) a planejamento e execução de campanhas de opinião pública; 6) Coordenação,
execução e mensuração de resultados de Pesquisas (de Opinião, de Imagem e de Clima e Perfil
Organizacional) e Auditorias; 7) Comunicação Interna; e 8) Cerimonial” (sic)
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