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Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)

Outubro de 2017
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 133 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
160

151
137

Número de pedidos

140
120

121

133

128
112
98

100

103

113

115

80
60
40
20
0

2. Prazo de resposta
Mensal
ATÉ 1 DIA

Anual
74

DE 2 A 5 DIAS

28

DE 6 A 20 DIAS

71
6%
312
26%
598
49%

24

MAIS DE 20 DIAS

6

EM TRATAMENTO

1

1
0%

229
19%

ATÉ 1 DIA
DE 6 A 20 DIAS
EM TRATAMENTO

DE 2 A 5 DIAS
MAIS DE 20 DIAS
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
OUTROS
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
REMUNERAÇÃO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CEAPS E NOTA FISCAL
TOTAL

PEDIDOS
73
12
11
9
6
6
5
4
3
2
1
1
133

%
54,9%
9,0%
8,3%
6,8%
4,5%
4,5%
3,8%
3,0%
2,3%
1,5%
0,8%
0,8%
100,0%

4. Local da informação recuperada
1%

PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

44%

DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos

55%
INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental
ou bases de dados do Senado Federal

5. Negativas de acesso e recursos
Houve 02 (duas) negativas de acesso em relação a pedidos do mês outubro, ambas
relativas a pedidos que requereram rol de informações pessoais.
Não houve recurso em relação às negativas.
Não há recursos em relação a pedidos do mês outubro.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM OUTUBRO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Olá! Gostaria do arquivo com o plano de cargos e salários para os cargos
Analista legislativo e Consultor legislativo. Obrigada!" (sic)
"Boa tarde, Queria saber se tem previsão para concurso público para o Senado
Federal esse ano e/ou ano que vem? Atenciosamente, xxx." (sic)
"Gostaria de saber se algum servidor do Senado Federal foi condecorado com a
medalha de pacificador no ano de 2017. Caso a resposta seja positiva, gostaria
de saber qual o nome do servidor."
"Gostaria de saber quantos servidores a Casa possui de servidores efetivos e
comissionados." (sic)
"Prezados, desejo obter a exposição de motivos da medida provisória 130/90,
bem como, se possível, da Lei nº 8.001/90, em especial no tocante às alíquotas
ali estabelecidas. Atenciosamente xxx." (sic)
"Bom dia,Gostaria de solicitar as notas taquigráficas/transcrições das audiências
públicas realizadas em relação ao Marco Civil da Internet (Projeto de Lei 2.126,
de 2011; Lei 12.965, de 2014).Atenciosamente, xxx". (sic)
"Prezados senhores, bom dia. Gostaria de saber se existe a possibilidade de me
enviarem a exposição de motivos da reforma trabalhista, lei 13.467/2017,
publicada no D.O, dia 14/07/2017. Não consegui localizar na página do Senado."
(sic)
"Olá, me chamo xxx, sou aluno do 9º período do Curso de Direito, e estou
fazendo o meu Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, sobre ´Democracia e
Impeachment´. Assim, gostaria, se possível, que me fosse encaminhado algum
material de pesquisa que me auxiliasse neste trabalho. Se não me engano, o
Senado publicou um livro falando do impeachment. Desde já, obrigado pela
atenção." (sic)
"Boa tarde, Sou taquígrafa no xxx do Estado xxx, e hoje ocupo o cargo de
substituta do coordenador da xxx, na xxx. Atualmente, não contamos com uma
regulamentação no que tange às notas taquigráficas - normas de elaboração,
modelos de texto, orientações sobre disponibilização interna e/ou publicidade,
regras sobre tempo e local de guarda etc.). Sendo assim, para fins de estudo e
pesquisa, gostaríamos de saber como funciona no seu órgão para que possam
nos auxiliar a respeito. Desde já, agradecemos a atenção, xxx. " (sic)
"Gostaria de conhecer como votaram os Srs. Senadores ontem, dia 03 de
outubro, no Requerimento que aprovou transferir a votação sobre xxx e STF
para o dia 17. Obrigado." (sic)
"Eu e milhares de eleitores desejamos saber qual foi a conclusão dos trabalhos
realizados pela Comissão do Extrateto, que teve como finalidade analisar a
efetividade do limite remuneratório imposto pelo teto constitucional aos
agentes públicos. Milhares de servidores públicos, assim como eu, acreditamos
se houvesse uma moralização em relação ao nivelamento dos salários, a
Constituição seria cumprida."

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Boa tarde! Sou estudante de pós-graduação em Direito do Trabalho e estou
um estudo sobre a reforma trabalhista. Gostaria de saber como encontro a
exposição de motivos da lei popularmente conhecida como ´Reforma
Trabalhista´, pois não encontrei em nenhum lugar. Por favor, me ajudem! Isso
será de extrema importância para os meus estudos e pesquisa. Agradeço desde
já." (sic)
"Boa noite. Gostaria de saber onde estão disponibilizadas as informações sobre
o julgamento anual das contas do presidente da república (quais contas anual
foram julgadas e o resultado do julgamento de cada uma delas, no período de
2000 a 2016. De que trata o IX do Art. 48 da CF/88 "julgar anualmente as contas
prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução
dos planos de governo". Assim, gostaria de saber quais foram julgadas e o
resultado desses julgamentos no período de 2000 a 2016. Desde já agradeço."
(sic)
"Solicito a lista de votação nominal da Medida Provisória 783/2017, que institui
o Programa Especial de Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovada no dia
5/10."
"Boa tarde, gostaria de solicitar a frequência de todos os senadores nos anos
de 2015, 2016 e até junho de 2017." (sic)
"Gostaria de saber se há previsão para a realização de um concurso público para
o Senado Federal, pois estou estudando e gostaria de concorrer."
"Solicito o recebimento do texto final aprovado e encaminhado à Câmara dos
Deputados referente ao PLS 513/2013, que altera a Lei de Execução Penal."
"Bom dia! Gostaria de saber como votaram os senadores gaúchos na criação
do fundo partidário público recentemente (creio que seria o PLS 206/2017).
Gostaria de saber também como encontrar facilmente tais informações no site
do Senado. Obrigado, xxx" (sic)
"Bom dia. Por gentileza, tem como me enviar cópia do PLV 23/2017 de
05/10/2017? Agradeço." (sic)
"Visando a organização do processo legislativo bem como o registro
documental em nível municipal gentileza informar: 1. Qual sistema o Senado
utiliza? 2. Esse sistema permite assinatura eletrônica de atas, pareceres etc. Se
não, como colhem as assinaturas dos autores nos documentos? 3. Esse sistema
permite qualquer setor acompanhar os trâmites internos dos documentos e
processos, bem como realizar consultas por termos-Chaves? 4. Esse sistema é o
mesmo utilizado pela Câmara dos Deputados? 5. Esse sistema pode ser
disponibilizado para Câmara Municipal? Agradeço." (sic)
"Solicito a documentação em relação a fomentação da LAI, no âmbito do
Congresso Nacional". (sic)
"Bom-dia. Gostaria de saber a aba nesse site que me informe sobre as presenças
e
ausências
de
um
senador
nas
sessões
desse
ano.
Obrigada." (sic)
"Como consigo pegar o texto aprovado da MP 783/2017 do "Refis".
Agradeço por me enviar o link ou a integra aprovada." (sic)
"Boa tarde.Solicito o envio do texto aprovado na CCJ do Senado do PLS
116/2017, que trata da regulamentação da demissão do servidor público
estável. Não é possível baixá-lo no site." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

"Solicito a lista de senadores que estão em exercício".
"Prezados, Solicito a informação do valor total das multas aplicadas, no exercício
de 2016, em decorrência do descumprimento de cláusulas contratuais de
Contratos Administrativos mantidos pelo Senado Federal, conforme art. 87 da
Lei nº 8.666/93. Atenciosamente". (sic)
"Solicito a lista de senadores que estão em exercício".
"Prezado/a, atualmente venho estudando o processo de tramitação da Lei
12.711/2012 (PLC 180/2008, lei de cotas). Através de informações no site do
Senado, observei que alguns materiais relativos a três audiências públicas não
estão disponíveis para a consulta. Sendo assim, venho solicitar o acesso aos seus
registros (áudios, atas, transcrições, etc.), tratam-se das audiências públicas
realizadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nos dias
18/12/2008, 18/03/2009 e 01/04/2009. Grata pela atenção". (sic)
"Solicito o texto final da MPV 783/2017 que Institui o Programa Especial de
Regularização Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi encaminhado para sanção do
Presidente."
"Boa tarde, Gostaria de solicitar o texto da MPV 783 (PLV 23) aprovado pelo
Senado, pois não o encontrei no site. Obrigada!" (sic)
"Boa tarde, Sou professor e pesquisador do departamento de relações
internacionais da xxx e gostaria de ter acesso a todas as atas do Senado Federal
entre 01/01/1990, até hoje. O sistema de busca do site não permite esse acesso.
" (sic)
"Prezados, gostaria de obter dados relativos à realização de audiências
públicas, pedidos de informação direcionados a agentes estatais ou privados,
seja para prestar esclarecimentos ou para depor em CPI, convocação de
autoridades para prestar informações, impeachment e sustação de atos do
poder executivo, no período de 1988 até agosto de 2017. Ademais, gostaria de
saber quais são os canais disponíveis para participação do controle social na
atividade legislativa disponíveis hoje no Senado Federal e se há alguma
estimativa de como opera o controle social no controle parlamentar exercido
sobre o Poder Executivo pelo Senado Federal." (sic)
"Solicito a relação de todos os projetos aprovados pela Casa, no período de 2016
a 2017."
"Boa tarde, Gostaria de saber onde posso encontrar os regimes de tramitação
das matérias que circulam no senado. A única referência é a o regime de
urgência encontrado no web service de prazos." (sic)

SITUAÇÃO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Prezados, Gostaria de solicitar, nos termos da Lei de Acesso à Informação, os
estudos requeridos pelo Senador Pedro Taques sobre o custo fiscal de transição
da reforma previdenciária dos servidores públicos federais (Funpresp). Tendo
em vista que o requerimento disponibilizado pelo Senado não apresenta o
número do requerimento, bem como é impossível copiar o texto integral na
caixa de texto em que escrevo a presente solicitação, transcrevo abaixo a parte
inicial do referido requerimento, colocando-me à disposição para
esclarecimentos adicionais. Cordialmente, xxx, nos termos do art. 50, § 2º da
Constituição Federal, combinado com o previsto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, art. 93, I, sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Fazenda as seguintes informações relativas ao projeto de Lei da
Câmara nº 2 de 2012 (...)". (sic)
"Gostaria de ter acesso aos termos da exposição de motivos ou das discussões
taquigráficas que deram origem a Lei n. 5.709/1971, para fins de análise e de
pesquisa." (sic)
"Gostaria de ter acesso a exposição de motivos e notas traquigráficas que
deram origem a LEI 7.170/1983, 12/14/1983, para fins de análise, estudos e
pesquisa." (sic)
"Venho solicitar a exposição de motivos da lei n° 8.176, de fevereiro de 1991.
Sabendo que este projeto de lei veio do Executivo, preciso da exposição de
motivos que acompanhou o PL e não a exposição de motivos do Presidente da
Câmara encaminhando a lei para sanção. Desde já agradeço." (sic)
"Prezados
Srs.,
Com base na LAI (Lei 12.527/2011), com fulcro em seu Art. 32, inciso I e no RE
227480/RJ/STF (colados abaixo), faço o questionamento que segue: Lei
12.527/2011 - Art. 32.
Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade
do
agente
público
ou
militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma
incorreta, incompleta ou imprecisa; RE 227480 / RJ - RIO DE JANEIRO / STF
EMENTA: (...) Recusa da administração em prover cargos vagos: necessidade de
motivação (...) 2. A recusa da Administração Pública em prover cargos vagos
quando existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser
motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário.
QUESTIONAMENTO: Qual é a motivação completa para a recusa da
Administração em prover, durante a validade do concurso, os cargos que
permaneceram vagos de Analista Legislativo - Especialidade Administração
(AADM) no concurso de 2012, já que havia candidatos aprovados e orçamento
disponível? Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Excelentíssimo Senhor Senador da República, Venho, através desta mensagem,
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência.
Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por
Vossa Excelência. Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal
atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional, exemplares da nova CLT e do Código de Processo Civil.
Estou cursando o 4° período de Direito e desejo muito.
Desde já agradeço a atenção. Segue logo abaixo, meus dados para envio." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Bom dia, Sou pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direito
Constitucional da xxx e gostaria de ter acesso ou receber os arquivos digitais: dos debates legislativos da Lei 1079/50 - dos debates legislativos da Lei
10028/2000 e - dos anais da Assembleia Constituinte de 1966/67. Muito
obrigada, xxx." (sic)
"Solicito o discurso do senador xxx, durante a sessão plenária de hoje 11/10,
pois desejo compartilhar nas redes sociais o magnífico pronunciamento do
parlamentar sobre o analfabeto político".
"Solicito cópia do discurso do Senador xxx, durante sessão plenária do dia 11/10,
quarta-feira, quando o mesmo recitou uma poesia sobre os idosos ao final de
sua fala."
"Solicito o discurso do senador xxx, durante a sessão plenária de hoje 11/10,
pois desejo compartilhar nas redes sociais o magnífico pronunciamento do
parlamentar sobre o analfabeto político".
"Prezados, boa tarde. Gostaria de saber que atores participaram do processo
de construção da Lei 13.188/2015, oriunda do PLS 141/2011. Pude, claro, ter
acesso à parte tocante ao Legislativo (na página do Senado consigo saber sobre
parlamentares que se manifestaram e trâmites percorridos), mas não consegui
saber se houve também a participação formal ou mesmo informal de outras
instituições, como sindicatos, movimentos sociais, associações, entre outras.
À época houve alguma consulta pública a fim de colher novas informações,
visões ou contribuições além das dos parlamentares? Já escrevi para o e-mail
xxx, do autor do projeto de lei, senador xxx, mas não obtive nenhuma resposta.
Observei também que o relator do projeto na ocasião era o senador xxx, que
renunciou ao mandato em 2015. Como solicitar informações no caso de
parlamentar que não está mais em exercício? Fico no aguardo. Grata." (sic)
"Prezados Senhores,Gostaria de obter o texto da Medida Provisória (MP) do
Refis, programa de parcelamento de dívidas com a Receita Federal datado de
10/10/2017.Grata. " (sic)
"A aglutinação de despesas impossibilita que se tenha informações precisas de
gastos com a verba indenizatória e por isso solicito, com base na Lei de Acesso
à Informação, um documento contendo os gastos exclusivos com as locações de
veículos por parte dos parlamentares, correspondente ao período de 2009 até
setembro de 2017, divido por ano (2009 - xxx mil; 2010 - xxx mil....)". (sic)
"Prezados, boa tarde. Gostaria de saber que atores participaram do processo de
construção da Lei nº 13.188/2015, oriunda do PLS 141/2011? Pude, claro, ter
acesso à parte tocante ao Legislativo (na página do Senado consigo saber sobre
parlamentares que se manifestaram e trâmites percorridos), mas não consegui
saber se, durante o processo, houve também a participação formal ou mesmo
informal de outras instituições, como sindicatos, movimentos sociais,
associações, entre outras. Também gostaria de saber se à época houve alguma
consulta pública a fim de colher novas informações, visões ou contribuições
além das dos parlamentares? Fico no aguardo. Obrigada! xxx". (sic)
"Gostaria de ter acesso ao teor da ata de registro de preços 478, de 2017.
Trabalho na xxx e estamos precisando de materiais de construção similares aos
que foram publicados no edital do pregão 96/2017, que deu origem a esta
ata."(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

Bom dia. Peço informar como vejo a votação do PLC 44/2016? Qual Senador
votou a favor ou contra? Agradeço e aguardo."(sic)
"Solicito a tramitação completa dos projetos PLS 23/1948 e do PLC 191/1949,
que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de
julgamento, pois ao acessar pelo portal do Senado aparece uma mensagem de
erro: Não existe diário com esta data na base de dados."
"Ao consultar o quadro de resumo de execução de emendas individuais, no
portal SIGA BRASIL no site do SENADO FEDERAL, encontro dificuldades para
entender os gráficos que estão expostos. Quero saber como consultar a
execução de emendas por parlamentar e quero saber quantas emendas os
parlamentares alocaram, quais as localidades e o valores gastos nas emendas."
"Olá. Bom dia ou boa noite. Então, sou estudante de direito e tenho procurado
o projeto de lei e os debates em torno do Código Penal de 1941 de Nelson
Hungria, mas não estou conseguindo encontrar. Vocês têm este projeto no
acervo? Há como consultar online? Obrigado, xxx." (sic)
"Senhores, como obter cópia do Projeto de Lei de Conversão da MP 783
encaminhada para sanção presidencial?" (sic)
"Dentre as situações que o servidor público estável perde o cargo, está o
procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme o artigo 41,
§1º, inciso III, da Constituição Federal. Assim, pedem-se as seguintes
informações (Lei Federal 12.527/2011): I) qual é o link (endereço eletrônico) que
são disponibilizados integralmente e digitalmente os pareceres e/ou os
relatórios e/ou as estatísticas referentes às avaliações periódicas de
desempenho de todos os servidores públicos estáveis deste órgão público? II)
Essas avaliações periódicas de desempenho são realizadas com qual intervalo
de tempo, ou seja, é mensal ou semestral ou anual ou outro período? III) Até
hoje, quantos já foram demitidos em decorrência das avaliações periódicas de
desempenho neste órgão público? E quantos em cada ano? E em quais cargos?"
(sic)
"Saudações! Gostaria de obter documentos/informações referentes às
discussões do Código Tributário Nacional, Lei 5172/66. Encontrei somente a
exposição de motivos." (sic)
"Prezado Senhor,Solicito informar como posso acessar o pronunciamento do
Exmo. Sr. Senador xxx do último dia 4.10.17 - Sobre a criação do
DNOCS.Agradeço a gentileza, xxx" (sic)
"Prezados, Gostaria de saber se existe a possibilidade de envio da lei de número
116 de 2017, que trata da demissão do servidor público por insuficiência de
desempenho. Cordialmente, Prof. xxx." (sic)
"Requer, com apoio na Lei de Acesso à Informação, envio das listas de
informações e os formulários (incluindo os exames médicos e demais
documentos e informações solicitados) enviados a servidores nomeados para
cargo efetivo, aprovados em concurso público, para a efetivação da posse". (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

SITUAÇÃO

"Bom dia, gostaria de saber como faço para conseguir uma versão da exposição
de motivos do Código Penal, mas especificamente, no que diz respeito ao art.
139 (difamação). Preciso do referido, uma vez que pretendo realizar meu
projeto de TCC neste assunto, a fim de verificar até que ponto é legítimo manter
o delito tipificado no art. supra previsto no Código Penal de 1940. Considerando
que não encontrei nenhuma menção deste nos Códigos anteriores, preciso
saber ao certo o motivo de tê-lo incluído naquele ano. Aguardo retorno." (sic)
"Bom dia/Boa tarde! Me chamo xxx, sou aluna do curso de graduação de Direito
do xxx, e curso o último de dez semestres. Para subsidiar meu Trabalho de
Conclusão de Curso, gostaria de obter as informações abaixo enumeradas
acerca de prisões e ações criminais de parlamentares por cometimento de
crimes comuns. A minha delimitação temática para defesa de monografia é:
IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL PENAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. Oportunamente agradeço
a pronta atenção. Xxx 1. Qual o total de prisões de parlamentar efetuadas com
fundamento no § 1º do artigo 53 da Constituição Federal, no período de
5/10/1988 a 20/12/2001? 2. Quantas resoluções de prisão para parlamentar e
autorizações foram concedidas, conforme o § 3º do artigo 53 da CF/88, no
período de 5/10/1988 a 20/12/2001? 3. Qual o total de prisões de parlamentar
efetuadas com fundamento no § 2º do artigo 53 da Constituição Federal, no
período de 20/12/2001 a 30/9/2017? 4. Quantas resoluções de prisão para
parlamentar foram efetuadas, conforme o § 2º do artigo 53 da CF/88, no
período de 20/12/2001 a 30/9/2017? 5. Quantos pedidos de prévia licença para
processar criminalmente parlamentar, de acordo com o § 1º do artigo 53 da
Constituição Federal o Supremo Tribunal Federal enviou no período de
5/10/1988 a 20/12/2001? 6. Qual o total de licenças autorizadas no período de
5/10/1988 a 20/12/2001? 7. Quantos ofícios o Supremo Tribunal Federal enviou
comunicando denúncia de parlamentar, de acordo com o § 3º da Constituição
Federal, no período de 20/12/2001 a 30/9/2017? 8. Quantas ações criminais
interpostas em face de parlamentar foram sustadas no período de 20/12/2001
a 30/9/2017?". (sic)
"Solicito receber as notas taquigráficas de todos os debates sobre a PEC 28/1996
que Inclui a moradia nos direitos sociais do artigo 6° da Constituição Federal."
"Solicito cópia do texto inicial, bem como a exposição de motivos, da PEC
2/1995, que dispõe sobre imunidade parlamentar."
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"PEDIDO 01 Com fulcro na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que
regulamento o direito constitucional de acesso às informações públicas, solicito
à autoridade competente informações sobre os seguintes pontos:
1) Quantas notícias de extravios de documentos funcionais (crachá, identidades
funcionais e outros) foram registrados no âmbito da Secretaria de Polícia
Legislativa do Senado Federal no ano de 2017? 2) Dessas comunicações de
extravio de documentos, quantos ensejaram alguma sugestão de instauração de
sindicância disciplinar contra o servidor responsável pelo extravio? 3) Qual o
custo aproximado de um documento oficial de porte de armas emitido pela
Secretaria de Polícia do Senado Federal? 4) Qual o valor das Pistolas da marca
Taser, modelo X26 (acompanhada de 02 cartuchos e um coldre) utilizada pela
Polícia do Senado Federal? 5) Quantos extravios de pistolas da marca Taser
foram registrados nos últimos 5 anos no âmbito da Secretaria de Polícia do
EM
Senado Federal? 6) Dentre os extravios de pistolas da marca Taser registrados TRATAMENTO
na Polícia do Senado Federal, todos geraram sugestão de instauração de
sindicância disciplinar contra o servidor responsável pelo extravio? Caso
negativo, quantos desses extravios ensejaram alguma sugestão de instauração
de sindicância disciplinar? O prazo para atendimento à solicitação é fixado na
Lei nº 12.527/2011, sendo que constituem condutas ilícitas, que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar, recusar-se a fornecer informação
requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa (art. 32, I da LAI)
bem como agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à
informação (art. 32, II da LAI A verificação de uma das condutas mencionadas
acima irá ensejar representação ao Ministério Público Federal, nos termos da
Lei nº 8.429/92 e da Lei de Acesso à Informação." (sic)
"PEDIDO 02Com fulcro na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que
regulamento o direito constitucional de acesso às informações públicas, solicito
à autoridade competente informações sobre os seguintes pontos: 7) Quantos
procedimentos disciplinares foram instauradas contra o servidor xxx antes do
dia 03/03/20168) Quantos procedimentos disciplinares foram instauradas
contra o servidor xxx após o dia 03/03/20169) Quantos inquéritos policiais
foram instaurados investigando o servidor XXX na Secretaria de Polícia do
Senado Federal antes do dia 03/03/201610) Quantos inquéritos policiais foram
instaurados investigando fatos relacionados ao servidor XXX na Secretaria de
Polícia do Senado Federal após o dia 03/03/2016? 11) Quantos servidores
lotados na Secretaria de Polícia do Senado Federal receberam penalidade ATENDIDO
disciplinar de advertência pela infração “ausentar-se do local de trabalho, sem
autorização da chefia imediata” nos últimos 5 anos? O prazo para atendimento
à solicitação é fixado na Lei nº 12.527/2011, sendo que constituem condutas
ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público ou militar, recusar-se a
fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa
(art. 32, I da LAI) bem como agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações
de acesso à informação (art. 32, II da LAI). A verificação de uma das condutas
mencionadas acima irá ensejar representação ao Ministério Público Federal, nos
termos da Lei nº 8.429/92 e da Lei de Acesso à Informação." (sic)
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Pedido de Informação: sem necessidade de identificação de membros e
servidores do Senado Federal ativos inativos e pensionistas
1) Relação (período de setembro de 2016 a agosto de 2017, mês a mês), em
forma de banco de dados (planilha excel ou dados abertos-open office) sem
necessidade de identificação, dos membros e servidores do Senado Federal,
ativos, inativos e pensionistas, que perceberam, a qualquer título, valores acima
de R$ 33.763,00 mensais, discriminando todos os itens percebidos, sejam
decorrentes de remuneração, indenização inclusive as previstas na Lei nº
5.809/1972), auxílios, participação em conselhos (de estatais dependentes e
independentes e entidades que compõem o Sistema “S”) por consultoria,
assistência técnica ou assemelhados; 2) Impacto orçamentário no âmbito da
União decorrente dos valores pagos acima de R$ 33.763,00 no período de
setembro de 2016 a agosto de 2017. Obs.: O pedido se encontra nos autos do
processo NUP xxx.
"Prezados, sou estagiária da xxx do Estado xxx, e desejo solicitar informações
acerca da possibilidade de acesso aos relatórios, votos e documentos em geral,
que tenham relação com o processo de debate e internalização da PEC
247/2013, que deu origem a EC 80. Assim, gostaria de questionar para qual
órgão interno ou secretaria pode ser solicitado tal pedido, cujos fins são de
pesquisa acadêmica. Muito atenciosamente, xxx" (sic)
"Srs. Senadores Como eleitora, que nunca deixou de comparecer às eleições,
solicito que seja divulgado o nome dos Senadores que não estarão presentes na
seção de votação do afastamento ou não de xxx! Gostaria também que esses
ausentes tivessem a coragem de declarar seu voto ao público, como se lá
estivessem votando! Muito obrigada!" (sic)
"Prezados, solicito, por gentileza, os votos em separado dos Senadores xxx e
xxx, realizados na tramitação do PLC 122/2006, na CAS, em 21 de maio de 2008,
conforme abaixo: ´21/05/2008 SF-CAS - Comissão de Assuntos Sociais Ação:
Reunida a Comissão em 15/05/2008, foi apresentado pelo Senador xxx voto em
separado pela rejeição do Projeto e, pelo Senador xxx, voto em separado pela
aprovação do Projeto, com dez emendas que apresenta (anexadas fls 119 a 125).
´ Esses documentos não estão disponíveis no site. Att, xxx." (sic)
"Como faço para obter o resultado do voto de cada senador referente ao
impeachmeant de xxx, cassação do sen. xxx e o afastamento do sen. xxx (este
último ainda sera votado)?" (sic)
"Bom dia, Solicito uma cópia das exposições de motivos da redação final que
originou as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Muito obrigada.
Atenciosamente, xxx" (sic)
"Não estou conseguindo abrir o PDF do projeto de lei do senado nº 236, de
2012. Sempre diz que o arquivo não pode ser aberto corretamente. Favor
solucionar esse problema, ou, se possível, enviar por email o arquivo PDF
atualizado do projeto de lei do senado nº 236." (sic)
"Solicito a lista de votação nominal do Oficio "S" 70/2017, que trata sobre o
afastamento do Senador xxx."
"Solicito a lista impressa com os nomes dos senadores em exercício, porque não
tenho acesso à internet para consulta."
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"Há previsão de realização de concurso público para o Senado, ainda neste ano,
ou um estudo acerca da necessidade de prover os cargos vagos atualmente?
Grato pela informação! xxx" (sic)
"Por gentileza necessito de cópia do processo legislativo com a exposição de
motivos do PLN 6/1973. Muito obrigado." (sic)
"Prezados, boa tarde! Tenho interesse em prestar concurso para o Senado,
mais especificamente para o cargo de PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO, seja
ANALISTA ou TÉCNICO, porém averiguando edital passado e sites de
concurso/notícias em geral não consegui sanar a dúvida sobre este cargo.
Possuo diploma de nível superior na área de Design com ênfase em design
gráfico e de produto, gostaria de saber se com meu diploma estou apto a prestar
o certame quando abrir nova seleção, nessa área específica que por meio de
leitura de edital passado entendo que seja o cargo de designer gráfico
propriamente dito. Atenciosamente. xxx" (sic)
"Prezado(a), Gostaria de receber informações sobre o projeto de lei 138/2016,
do senador xxx, sobre o adicional de penosidade. Estou escrevendo uma
monografia sobre o referido adicional e gostaria de receber materiais para fonte
de consulta. Desde já, agradeço xxx." (sic)
"Solicito texto oficial do projeto conversão da MPV 783/2017, denominada
PERT, enviada para sanção da Presidência da República." (sic)
"Gostaria de uma lista com o nome completo, lotação e atividade desenvolvida
por todos os servidores cedidos pelo Tribunal de Contas da União ao Senado
entre 2000 e 2005". (sic)
"Solicito cópia da Mensagem CN 90/1980 e do PLN 17/1980". (sic)
"Prezados, Busquei algumas informações da atividade parlamentar e, apesar de
tê-las encontrado infelizmente não consegui fazer o seu download no site
(http://dadosabertos.senado.gov.br/group/parlamentares), por isso gostaria
das seguintes informações em formato CSV: Periodicidade 2014 – 2016 nome
do senador,partido,número do mandato,data de início do mandato,data de fim
do mandato,projetos que votou,tipo do voto. Periodicidade 2014 – 2016
Nºprojeto,subtipo do projeto,autor,tipo de autor, data de criação do projeto,
data de votação do projeto, quantidade de votos a favor, quantidade de votos
contra, quantidade de abstenções. Obs.: Saliento que gostaria de ter acesso
somente aos dados abertos, não é de meu interesse dados sigilosos ou que
possam prejudicar a qualquer uma das partes. Muito Obrigado". (sic)
"Solicito saber se há previsão para abertura de Edital para concurso desta Casa,
principalmente para a profissão de dentista."
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...o Sr. xxx é servidor do Senado Federal e foi eleito vereador da cidade de xxx,
local onde está permanecendo e participando das reuniões da Câmara
Municipal, vêm à presença de Vossa Senhoria, nos termos previstos no art. 10
da Lei n° 12.527/11 (Lei de acesso à informação) solicitar as seguintes
informações:1) O servidor do Senado Federal Sr. xxx se licenciou das atividades
do Senado Federal no dia 1° de janeiro de 2017 para exercer o mandato eletivo
de vereador na cidade de xxx ? 2) Caso tenha se licenciado para exercer o
mandato de vereador na cidade de xxx, solicita-se cópia do requerimento de
licenciamento, cópia do ato da mesa ou da autoridade do Senado Federal que
autorizou o licenciamento, devidamente datados, e se o licenciamento foi
deferido mantendo-se a remuneração do servidor. 3) Caso o servidor tenha se
licenciado com a manutenção de seus rendimentos, solicita-se cópia dos
holerites relativos a remuneração recebida no período de janeiro de 2017 a
setembro de 2017. 4) Na hipótese do servidor xxx não ter se licenciado das
atividades do Senado Federal para exercer o mandato de vereador na cidade de
xxx, solicita-se o controle de ponto, mês a mês, de referido servidor no período
de janeiro de 2017 a setembro de 2017 e os respectivos holerites relativos a
remuneração recebida no mesmo (período janeiro de 2017 a setembro de
2017).
"Prezados, Gostaria de obter a informação detalhada em referência ao número
de cargos para Analista legislativo - Engenharia, com a especificação do número
de cargos ocupados e vagas para a especialidade Engenharia Elétrica.
Grato."(sic)
"Excelentíssimo Senador da República, Venho, através deste e-mail, solicitar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. Desejo
com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa
Excelência. Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF)
atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional. xxx." (sic)
"Prezados senhores, Estou buscando o texto do Projeto de Lei do Senado
Federal 281/2012 (https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/106768), mas não estou encontrando no site do Senado Federal. Por
favor, os senhores podem me ajudar? Aguardo retorno. Muito obrigada, xxx."
(sic)
"Sou advogado e solicito saber se existe documento contendo "Exposição dos
motivos" de algumas das leis de inquilinato abaixo:- Lei nº 6.649 de 16/05/1979
(PL. 2320 DE 1974)- Lei nº 8.245 de 18/10/1991 (PL. 912 DE 1991) Obrigado."
(sic)
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"Bom dia/Boa tarde!Me chamo xxx, sou aluna do curso de graduação de Direito
Do
xxx,
e
curso
o
último
de
dez
semestres.
Para subsidiar meu Trabalho de Conclusão de Curso, gostaria de obter as
informações abaixo enumeradas acerca de prisões e ações criminais de
parlamentares por cometimento de crimes comuns. A minha delimitação
temática para defesa de monografia é: IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL
PENAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO.
Oportunamente
agradeço
a
pronta
atenção.
xxx 1.Qual o total de prisões de parlamentar efetuadas com fundamento no §
1º do artigo 53 da Constituição Federal, no período de 5/10/1988 a 20/12/2001?
2.Quantas resoluções de prisão para parlamentar e autorizações foram
concedidas, conforme o § 3º do artigo 53 da CF/88, no período de 5/10/1988 a
20/12/2001? 3. Qual o total de prisões de parlamentar efetuadas com
fundamento no § 2º do artigo 53 da Constituição Federal, no período de
20/12/2001 a 30/9/2017? 4.Quantas resoluções de prisão para parlamentar
foram efetuadas, conforme o § 2º do artigo 53 da CF/88, no período de
20/12/2001 a 30/9/2017? 5.Quantos pedidos de prévia licença para processar
criminalmente parlamentar, de acordo com o § 1º do artigo 53 da Constituição
Federal o Supremo Tribunal Federal enviou no período de 5/10/1988 a
20/12/2001? 6.Qual o total de licenças autorizadas no período de 5/10/1988 a
20/12/2001? 7.Quantos ofícios o Supremo Tribunal Federal enviou
comunicando denúncia de parlamentar, de acordo com o § 3º da Constituição
Federal, no período de 20/12/2001 a 30/9/2017? 8.Quantas ações criminais
interpostas em face de parlamentar foram sustadas no período de 20/12/2001
a 30/9/2017?" (sic)
"Solicito o relatório final da 32ª Reunião sobre a CPI da Previdência que ocorreu
no dia 23/10/2017 às 9 horas".
"Solicito acesso as informações sobre assiduidade de todos os distintos
Senadores desta casa, indicando as presenças e ausências, em relatos
individuais, para que eu mostre aos meus alunos.Também solicito um memorial
de proposições de projetos de cada distinto Senador, e, quanto ao nobre e
distinto xxx, solicito vistas nos autos do processo interno dessa Casa, incluindo
todas as oitivas e testemunhas e os atos de ofício do presidente desta Casa e
parecer final". (sic)
"Bom dia Meu nome é xxx, eu sou estudante de Direito, da Universidade xxx.
Interessada pela área de Direito Financeiro, estou escrevendo meu Trabalho de
Conclusão de Curso sobre responsabilidade fiscal, e seria de grande valia
analisar, no âmbito do meu projeto, casos emblemáticos sobre o assunto.
Minha professora orientadora sugeriu-me o caso da ex-presidente xxx, que
levou a seu impeachment por suposto crime de responsabilidade fiscal. Neste
contexto, gostaria de saber se os documentos, ou parte deles, que instruíram o
processo de impeachment são públicos, bem como se há alguma forma de
acesso, por mim, a eles. Caso necessário, posso enviar mais dados sobre a minha
matrícula na universidade, ou quaisquer outros que sejam necessários, visto que
o acesso a tal processo e seus documentos me auxiliariam de forma essencial a
realizar um projeto mais rico e com propósito.Desde já, agradeço."(sic)
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"Boa tarde! Gostaria de saber a possibilidade e quais são as maneiras de se
enquadrar no quadro de funcionários comissionados. Aguardo resposta. Grata
por sua atenção." (sic)
"Requeiro cópia do depoimento do General Cardoso ao Senado em relação ao
caso das fitas do grampo de 1998 no BNDES, durante o processo de privatização
da
Telebrás.Lembretes,
para
lhes
ajudar,
do
caso:https://www.senado.gov.br/noticias/OpiniaoPublica/inc/senamidia/histo
rico/1999/5/zn05297.htmhttp://www.senado.gov.br/noticias/OpiniaoPublica/i
nc/senamidia/historico/1999/5/zn053113.htm".
(sic)Concordo
com
a
divulgação da minha mensagem nas mídias do Senado Federal.
"Solicito cópia do Oficio n º 618/2016 do PLN 18/2016, que estima a receita e
fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2017."
"Quero saber se há algum desconto no pagamento dos senadores em casos de
ausências."
"Gostaria de solicitar o avulso inicial da matéria do Ofício nº S/70, de 2017 (nº
4.308/T, na origem), do Supremo Tribunal Federal, que foi incluído em ordem
do dia na sessão plenária do dia 17/10."
"Olá! Gostaria de saber quantas PECs existem atualmente sobre a redução da
maioridade penal tramitando no Congresso Nacional? Obs. Para fins de pesquisa
acadêmica. " (sic)
"Bom dia. Gostaria de receber o arquivo do relatório final da CPI da
Previdência. Poderiam me enviar ou indicar onde posso baixá-lo? Obrigado!"
(sic)
"Trabalho na xxx e estou necessitando com urgência da ata da reunião da CPMI
da Petrobrás em que a Sra. xxx prestou depoimento, ocorrida em 8/10/2014,
conforme
notícia
contida
no
link
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/475610-EXCONTADORA-ADMITE-TER-RECEBIDO-3,5-DE-COMISSAO-NA-EMISSAO-DENOTAS-FRIAS.html. Tal notícia é de vital importância para a conclusão do
trabalho. Solicito urgência na resposta." (sic)
"Bom dia Senado Federal. Eu gostaria de saber se terá concurso para essa Casa
no ano de 2018 para os diversos cargos que ela contempla." (sic)
"Obtenção do número de FALTAS da Senadora xxx, às sessões plenárias no ano
de 2017, com identificação das faltas abonadas, das não abonadas e daquelas
em razão de missão, interna ou externa." (sic)
"Olá, sou jornalista do XXX e solicito portaria expedida pelo Senado que permitiu
a livre alocação de recursos de verbas parlamentares sem faixa mínima para
contratação de funcionários. Antes, havia faixas salariais fixas, o que foi alterado
pela portaria. A mesma, contudo não consta no sistema no Senado e foi
expedida em setembro.Desde Já, agradeço. "(sic)
"Solicito disponibilizar meus trabalhos realizados enquanto no exercício do
cargo de Consultor Legislativo." (sic)
"Solicito receber em meu e-mail pessoal, xxx@gmail.com, os projetos com a
planta baixa do Plenário do Senado Federal, para auxílio em uma pesquisa
escolar. Gostaria de saber, ainda, se a TV Senado possui em seus acervos,
reportagens acerca do assunto. Se positivo, por gentileza, me enviem também
uma cópia do material via e-mail."
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"Bom dia. Gostaria de ter acesso ao texto do (PLS 236/12) e (PLS 156/09 = PL
8045/2010) para fins acadêmicos, pois estou realizando o trabalho de conclusão
de curso na área de direito. Olhei no site e não visualizei o acesso ao texto dos
projetos." (sic)
"Boa tarde, Solicito verificar se o servidor xxx é o portador do CPF Nº xx, nascido
em xx. Esclareço que tal pedido é para peticionar o pagamento de pensão
alimentícia." (sic)
"Tendo em vista a quase impossibilidade de levantar as informações de que
preciso em decorrência do método utilizado de divulgação de dados neste portal
de transparência, solicito com base na Lei de Acesso à Informação, uma planilha
contendo a relação dos senadores que exercem ou exerceram mandato neste
ano de 2017, o número possível de presenças em sessões plenárias ordinárias e
as presenças foram que de fato registradas pelos mesmos." (sic)
"Boa tarde prezados! Quantas PEC´s foram propostas desde a CF/88? Grata,
xx" (sic)
"Solicito receber a biografia dos 81 senadores."
"Boa tarde prezados! Preciso saber qual total de PEC´s originou do Senado
desde 1988 até hoje? Grata, xxx Pesquisadora xxx" (sic)
"Por favor, gostaria de obter as seguintes informações:1) Relação de todas as
passagens aéreas compradas pelo Senado em 2017, separadas por: a) gabinete
b) mês da compra c) cia aérea d) preço e) data da compra f) data da passagem
g) passageiro que usou a passagem h) eventuais agências de viagem
responsáveis pelas compras2) gastos do Senado com passagens, separados por
mês." (sic)
"Venho, por meio deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser
enviados para a minha residência. Desejo com isso acompanhar as leis,
estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência. Se possível, gostaria
de receber a constituição Federal atualizada, assim como, códigos e
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço
a atenção. Segue logo abaixo, meus dados para envio. xxx" (sic)
"Boa tarde,Por favor, para elaboração de projeto, gostaria de sabe - passo a
passo - como acessar como votou cada senador com relação à:a) impedimento
da ex-presidente xxx;b) afastamento do atual presidente xxx;c) financiamento
de campanha;d) pacote anti-corrupção." (sic)
"Boa tarde a todos do Senado Federal. Meu nome é xxx. Sou xxx do estado xxx.
Gostaria de receber o Texto da PEC 14 - Cria a Policia Penal - que foi aprovada
em 2º turno no Senado, meu e-mail: xxx - meu contato é xxx. Obrigado pela
atenção." (sic)
"Boa tarde, preciso saber uma coisa, quando um deputado ou um senador sai
em viagem oficial, seja dentro do país ou fora dele, ele pega um adiantamento
de viagem? quando ele retorna ele tem que prestar contas do que foi gasto e
trazer o troco e as notas fiscais todas para fechar a prestação de contas até o
ultimo centavo como é feito na iniciativa privada, onde se faltar uma nota eu
pago do meu bolso até fechar zero a zero?" (sic)
"Solicito a lista de votação nominal referente ao PLS 206/2017, que dispõe
sobre financiamento de campanha."
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"Solicito a lista atualizada dos chefes e subchefes dos gabinetes de todos os
ATENDIDO
senadores."
"Solicito ao Senado Federal a disponibilização para download do arquivo bruto,
em formato aberto, da Base SAIC, que contém as sugestões da população
ATENDIDO
brasileira à Assembleia Nacional Constituinte de 1988, contendo os microdados
de todas as sugestões realizadas pela população". (sic)
"Gostaria de saber se o Senador xxx esteve presente em plenário na votação
ATENDIDO
simbólica da MPV 719/2016, no dia 13 de julho do ano passado."(sic)
"Boa tarde, estou elaborando trabalho de conclusão de curso em Direito e
gostaria de informações a respeito das PECs que tramitam no Senado com o
ATENDIDO
objetivo de alterar o art. 101 da CRFB em relação à atual forma de indicação dos
ministros do STF.
"Solicito um levantamento na íntegra, dos relatórios de todas as Propostas de
Emenda da Constituição de 2002 à 2017, referentes à Participação popular,
ATENDIDO
Iniciativa popular, Plebiscito e Referendo, pois preciso dessa informação para
realização de uma pesquisa".
"Preciso saber quantas vezes (se houve alguma) na história o Senado registrou
a entrada de xxx nas dependências da Casa. Também necessito das datas, NEGATIVA DE
ACESSO1
horários, por qual parte do Senado entrou e para qual parte declarou estar
indo." (sic)
"Preciso saber quantas vezes (se houve alguma) o Senado registrou a entrada
NEGATIVA DE
de xxx nas dependências da Casa. Também necessito das datas, horários, por
ACESSO2
qual parte do Senado ele entrou e para qual parte declarou estar indo." (sic)
"Gostaria de ter acesso às notas taquigráficas da CPMI do caso PC Farias relativas
aos depoimentos das seguintes pessoas: 1) xxx: 04/09/92; 2) xxx: 09/06/92;3)
xxx: 10/06/92, 27/07/92, 30/07/92; 4) xxx: 16/06/92; 5) xxx 25/06/92; 6) xxx: ATENDIDO
29/06/92; 7) xxx: 04/08/92; 8) xxx: 04/08/92; 9) xxx: 07/08/92. Grato,
xxx." (sic)
"Boa noite, solicito cópia do texto do Projeto de Lei Complementar 07/2016
encaminhado para sanção presidencial recentemente, tendo em vista que
impossível carregar tal arquivo através da página do Senado Federal. Informo ATENDIDO
que tal solicitação se faz para fins de pesquisa no Mestrado em Ciências
Criminais da xxx. Desde já agradeço. Att." (sic)
"Prezados senhores, sou xxx, xxx e tenho interesse nos anais referentes à PEC
que originou a EC 45/2004, para ter acesso ao inteiro teor dos registros e
debates ocorridos nessa Casa Legislativa. Seria possível me disponibilizá-los até
amanhã? Meu e-mail é xxx Aguardo retorno. xxx." (sic)
"Ouvidoria bom dia, desejo requerer a exposição de motivos da Constituição
Federal. Todavia, não sei a que órgão me dirigir, não sei se esse mesmo ou outro.
Ajude-me, por favor. Grato pelo canal/serviço." (sic)
"Gostaria de receber cópia do Pronunciamento do Excelentíssimo Senador xxx,
realizada em 30/10/2017, no plenário do Senado sobre a síntese do relatório
final da conclusão da CPI da previdência . Atenciosamente." (sic)

1
2
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Negativa de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais.
Negativa de acesso a pedido que requereu rol de informações pessoais.
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"Prezados, não estou localizando no site do Senado verde para download, a
planilha de cálculo do retorno do investimento, do módulo 1, do SIGES. Por
gentileza informe como posso fazer o download desta planilha. Agradeço-lhes à
atenção. xxx" (sic)
"Solicito a lista de votação nominal, referente ao PLC 110/2017, que teve como
fim de promover a reforma no ordenamento político-eleitoral."
"Excelentíssimo Senador da República, Venho, através deste e-mail, solicitar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. Desejo
com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa
Excelência. Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF)
atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção." (sic)
"Gostaria de receber cópia do pronunciamento do Excelentíssimo Senador xxx,
realizado em 30/10/2017, no plenário do Senado, sobre a síntese do relatório
final da conclusão da CPI da Previdência .Atenciosamente." (sic)
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