SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Dezembro de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de dezembro foram recebidos 113 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I. O gráfico abaixo demonstra a evolução dos
pedidos a cada mês no ano de 2016.
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2. PRAZO DE RESPOSTA

Dos 113 pedidos de informação, 52 (46,0%) foram atendidos em até um
dia, 22 (19,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 35 (31,0%) foram

atendidos entre seis e vinte dias e 4 (3,5%) foram atendidos em mais de
vinte dias.
Prazo de resposta em dezembro de 2016
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 1346 pedidos de informação
recebidos até o mês de dezembro, 654 (48,6%) foram atendidos em até
um dia, 217 (16,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 364 (27,0%)
entre seis e vinte dias, e 111 (8,2%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
REMUNERAÇÃO
SENADOR
SERVIDOR
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
VOTO E PRESENÇA
CEAPS E NOTA FISCAL
Total Geral

Total

%

49
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7
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1
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12,4%
8,8%
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3,5%
2,7%
0,9%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de dezembro.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
40 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 35,4% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Bom dia. Como faço para ter acesso ao conteúdo da PEC 57/2016 e do PLS
406/2016? Acessando o site do Senado, só consegui visualizar a tramitação, mas
não a íntegra das proposições legislativas. Desde já, obrigado.”(sic)
“Gostaria de receber a lista dos senadores que votaram no regime de urgência, no
dia 30.11.2016 com relação ao projeto de anti corrupção, PLC 80/16”(sic).
“Gostaria de receber o dossiê legislativo referente ao Decreto Legislativo n. 6/1956
que concedeu anistia aos que participaram dos movimentos revolucionários de 10
de novembro de 1955 a março de 1956. Gostaria de receber a tramitação e as
discussões feitas no Senado a respeito do citado DL.”(sic)
“SOLICITO LISTA DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO SENADO FEDERAL COM OS
RESPECTIVOS SALÁRIOS TOTAIS, AÍ INCLUÍDOS AS ACUMULAÇOES DE CARGOS.”(sic)
“Gostaria de saber quais os requisitos e prazos para realizar consultoria externa ao
PLS 559/2013, que Institui normas para licitações e contratos da Administração
pública.”
“Boa tarde, gostaria de saber se tem alguma previsão de concurso para o ano de
2017. Att, XXX”(sic)
“Solicito cópia do PLC 80/2016, que estabelece medidas de combate à impunidade,
à corrupção.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, e em complemento ao
pedido nº 1024851/16/PA, no qual foi informado que durante a validade do
concurso, de julho de 2012 a julho de 2014, foram nomeados 91 servidores
comissionados, sendo 71 para a Diretoria-Geral, 14 para o Instituto Legislativo
Brasileiro e 6 para a Secretaria de Recursos Humanos, gostaria de saber:
Qual é a duração pré-definida (ou ainda a data pré-definida de término) para o
período de exercício de cargo destes 91 servidores comissionados nomeados e
lotados em áreas tipicamente administrativas do Senado Federal? Favor reproduzir
este questionamento juntamente com a resposta. Muito obrigado pela
atenção.”(sic)
“Gostaria de obter a íntegra do depoimento do empresário José Hawilla à CPI do
Futebol que funcionou no Senado Federal em 2000 e 2001.” (sic)
“Gostaria de saber qual o custo do programa Jovem Senador e, ainda, o custo para
que os vencedores do concurso fiquem em Plenário.”
“Gostaria de saber quais são as especialidades médicas solicitadas pelo Senado
Federal, na realização de um eventual concurso público.”
“Olá. Solicitei há alguns dias a informação da lista completa de destinatários do
livro IMPEACHMENT - O JULGAMENTO DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF PELO
SENADO FEDERAL - 2016. A informação veio de forma genérica, informando a
distribuição para gabinetes parlamentares, bibliotecas e universidades. Porém,
posso comprovar que muitos jornalistas receberam o livro, portanto, além de
genérica, a informação está incompleta. Gostaria de pedir, novamente, pelo que a
Lei de Acesso a Informação me garante de direito, a lista completa de destinatários
dos 1.500 exemplares do livro, na certeza de que, desta vez, receberei a resposta
devida. Obrigada.” (sic)
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“Prezados, Desejo conhecer a integra do texto da PEC 159/2015, que altera o
regime de pagamento dos precatórios. Não consegui acessá-la no site. Se possível,
favor enviar por e-mail. Atenciosamente, XXX”(sic)
“Olá, sou estudante do 9º semestre de direito e me encontro na elaboração do
meu TCC. Meu tema é a possibilidade de cumulação do adicional insalubridade e o
de periculosidade nas relações trabalhistas, o que hoje é vedado pelo artigo 193
§2º da CLT, incluído pela lei nº 6.514/1977. Isto posto, para melhor embasamento
do meu tema, solicito, encarecidamente, a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS dessa lei,
somente no que tange ao art. 193 § 2º, para melhor entender o porquê dessa
vedação. Para melhor pesquisa, ressalto que a referida lei foi originada do PLN 25
de 1977. Por fim, ressalto que em profunda pesquisa neste site e no da Câmara dos
Deputados, não há nenhuma menção à exposição de motivos ora requerida.
Outrossim, caso não seja possível enviar por e-mail, uma simples foto da exposição
de motivos do art supramencionado já ajudaria demasiadamente. Conto com a
ajuda e boa disposição dos senhores. Obrigado por ajudar um simples
estudante!”(sic)
“Gostaria de saber qual o regime de trabalho dos senadores, no que se refere aos
dias trabalhados por semana e à carga horária. Faço esse questionamento porque
o juízes, os promotores de justiça, a polícia e os delegados, têm uma carga de
trabalho definida semanalmente.”
“Bom dia, gostaria de obter informações sobre valores pagos a atuais ex-senadores
aposentados, referente à competência mais recente. Apenas o valor global de
todos os benefícios, sem discriminar. Se este canal não for o correto, peço que me
orientem sobre o canal correto de solicitação de informação e como faze-lo. Grato
pela atenção.” (sic)
“Prezados, Meu nome é XXX e sou pesquisador de Doutorado da XXX.
Precisava checar algumas informações sobre um projeto do Senado que tramitou
em 1920, referente ao auxílio financeiro aos atletas brasileiros que competiram nos
Jogos Olímpicos da Antuérpia/1920. Verifiquei no site do acervo digitalizado dos
Anais do Senado que 1920 não está disponível para consulta. Existe, no entanto, a
informação de que a “Subsecretaria de Anais está desenvolvendo trabalho de
captação e busca dos volumes faltosos em seu acervo”. Gostaria de saber se houve
alguma adição de arquivos para o ano de 1920. *Encaminhei email para a
Subsecretaria de Anais, mas o órgão pediu para que eu enviasse a mensagem por
aqui. Desde já, agradeço a atenção. XXX”(sic)
“Prezados (as) senhores (as), Peço a gentileza de enviarem-me uma cópia da
exposição de Motivos da Lei nº 6.729/1979. Desde já gradeço. XXX.”(sic)
“Solicito a carta em que a mesa Diretora do Senado Federal divulgou na terça-feira,
6/12, informando sobre a não aceitação da liminar do ministro do Supremo
Tribunal Federal Marco Aurélio que discrimina o afastamento do senador Renan
Calheiros da presidência do Senado.”
“Há cargos vagos para membros da sociedade civil de conselheiro da Comissão
Temática de Publicidade e Propaganda. Portanto, gostaria de me candidatar para a
referida vaga. O que é necessário?” (sic)
“COMO PROCEDER PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO?
HÁ CARGOS VAGOS PARA MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL. QUERO PARTICIPAR.”
(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

“Solicito, se possível, seja enviado anotações referentes ao Projeto de Lei e suas
discussões (como ata ou relatório) da Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992,
que Regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e
dá outras providências.”(sic)
“Prezados, seria possível enviar-nos a exposição de motivos que justificou a
inserção do art. 149-A na Constituição Federal? Trata-se de necessidade para
elaboração de trabalho interpretativo. Antecipadamente agradecemos.
ATENCIOSAMENTE XXX”(sic)
“Bom dia sou um dos, talvez poucos brasileiros, que tem respeito pelas
instituições. Em Face disso sempre gosto de saber também de coisas institucionais
das mesmas. Assim, uso essa comunicação para perguntar a história da Bandeira
do Senado Federal (aquela que é azul com o brasão nacional ao centro e embaixo
deste tem o dístico SENADO FEDERAL). Gostaria de saber quando ela foi criada? Se
a teve na época do império? O documento de criação e as formas de usos do
referido símbolo institucional? E se tem como a Agência Senado publicar uma
matéria sobre a mencionada bandeira? É uma linda bandeira.”(sic)
“Bom dia. Necessito da ‘exposição de motivos’ ou ‘justificativa’ da redação do
caput do art. 144 da Constituição Federal. Somente do caput. Fico no aguardo.
Obrigado.”(sic)
“Prezado Senhor Diretor Administrativo, boa tarde! Gostaria de saber se há
previsão de concurso público a ser realizado pelo Senado Federal no próximo ano
para o cargo de Consultor Legislativo ou Analista Legislativo. Muito Obrigado.
Cordialmente, XXX (sic)
“gostaria de receber o projeto que esta em tramitação no senado que disciplina
novas regras para licitações e contratos administrativos, ou seja reformula a lei
8666/93.” (sic)
“Solicito via e-mail, a votação nominal do relatório final da CPI do Futebol,de
autoria do Senador Romero Jucá. O relatório foi analisado na reunião realizada na
quarta-feira, 7/12.”
“Boa tarde. Represento os interesses de XXX, CPF: XXX, a qual está constando
erroneamente como ré no processo nº XXX, em razão de suposta nomeação da
mesma para cargo na Gráfica do Senado Federal em 1985. Todavia, constatei que
minha cliente na verdade possui um homônimo, chamada XXX, esta sim servidora
aposentada do Senado Federal, admitida em 1984 nos quadros deste Órgão. Assim
sendo, gostaria, com a maior urgência, de algum documento que comprove o
vínculo da servidora XXX com esta Casa, especificamente com a Gráfica do Senado
Federal, a fim de peticionar nos autos daquele processo judicial, informando que
minha cliente foi indevidamente incluída como ré, por equívoco do autor, uma vez
que na verdade, a Sra XXX é que deveria constar como parte ré. Desde já agradeço
a colaboração. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Solicito informar qual valor do ganho de um Senador, incluindo seu salário,
benefícios, verbas de gabinete e quaisquer ganhos que compõem seu proventos.”
(sic)
“Gostaria, por gentileza, de solicitar a agenda pública do ex-senador José Sarney,
no dia 25 de novembro de 2009. Por agenda, entende-se as atividades
programadas para este dia e seus respectivos horários. Ademais, se possível,
gostaria que fosse informado se o ex-senador atendeu ou não a tais compromissos.
Obrigada, XXX” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

“Prezados, solicitamos cópia do Parecer nº732/2015 para subisidiar a
fundamentação de situação análoga ocorrida na Assembleia Legislativa do Estado
da Bahia.” (sic
“Prezados Senhores Preciso com urgência do projeto de lei da Lei n. 8059 de 1990,
de 05/07/1990, visto que quero saber da real intenção do legislador. Sou advogada
e quero emprestar à referida lei a interpretação correta. Preciso também dos
pareceres, votos a fovor, contrários etc. etc.”(sic)
“Olá, Gostaria de fazer uma queixa e um pedido aos reponsáveis de regras no
Senado. 1. Quais são as regras sobre o use de celular durante sessões no senado?
2. Quais são as regras e possíveis punições para atraso e falta de presença em
sessões e no dia oficial de trabalho? 3. Quais são as regras para garantir silêncio
obrigatório durante o discurso de outros senadores? 4. Por que até hoje ainda não
há um controle rápido dos microfones para garantir o direito de discursos de cada
senador sem interupção? Veja esse vídeo no qual a organização, disciplina e
respeito basicamente foi inexistente durante o discurso do senador Magno Malta:
https://www.facebook.com/magnomalta/videos/1284852401558514/
Aguardo uma resposta. Obrigado, XXX”(sic)
“copia do projeto de lei 559/2013 tras novas modificações para licitações e
contratos administrativos.” (sic)
“Olá, gostaria de solicitar, por gentileza, os dados em planilha de excel das viagens
(missões oficiais) nacionais e internacionais dos parlamentares desde o início deste
ano (2016), com base na Lei de Acesso à Informação. Gostaria da informação de
dados como, o destino das viagens, o tempo de duração delas, os gastos por
parlamentares com as viagens, os gastos apresentados por parlamentares para
custear as viagens, gastos com passagens e com alimentação e se algum assessor
acompanhou os parlamentares, além da informação da necessidade da viagem/
missão para o País. Agradeço desde já a atenção, XXX.” (sic)
“Prezados, A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou, hoje,
Audiência Pública para debater a Reestruturação do Serviço Exterior Brasileiro.
Nesse sentido, gostaria de ter acesso às notas taquigráficas da referida reunião elas não estavam disponíveis no endereço eletrônico
http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=5662&codcol=834.
Além disso, gostaria de ter acesso a eventuais apresentações em texto ou
powerpoint dos participantes: Rosiane Alencar Arruda (ASMRE), João Pedro Correa
Costa (DSE/MRE), Sônia Regina Guimarães Gomes (DA/MRE), Suellen Bessoni Paz
(SINDITAMARATY), Cesar Dunstan Fleury Curado (ASOF), Felipe Costi Santarosa
(ADB). Muito obrigado!” (sic)
“Solicito cópia dos comprovantes do envio das respostas referentes às solicitações
relacionadas no processo 417201635599 da Ouvidoria, [Atendimentos nº XXX],
tendo sido respondido por e-mail ou carta impressa o qual confirma que as
respostas das solicitações a mim foram encaminhadas, pois informo que não as
recebi”.
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“Devido a limitação de caracteres estão solicitação está sendo dividida em 2 partes
que poderá ser respondida em apenas um atendimento. Parte 01/02 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 0110/2016
No dia 08 de dezembro de 2016 recebi o seguinte email Email 01 Ao Senhor XXX
Assunto: Processo nº XXX Comunicamos o recebimento de sua mensagem no
Serviço de Relacionamento Público Alô Senado, unidade integrante da estrutura da
Ouvidoria do Senado Federal. Em atenção à sua mensagem, informamos que a
encaminhamos ao órgão competente, que nos retornou com a seguinte resposta:
“Prezado, A resposta à mensagem nº 417201635599, sob a qual versa o
interessado, foi encaminhada em 10 de novembro de 2016. Atenciosamente,
Serviço de Informação ao Cidadão.(sic)
“Continuação Parte 02/02 Entretanto a informação são falsas tendo em vista que
nunca recebi nenhuma resposta do processo Nº 417201635599, sob a qual versa o
interessado, foi encaminhada em 10 de novembro de 2016, como a solicitação Nº
XXX efetuada o dia 30/09/2016 16:12 não houve resposta em contato com
0800611122 foi feita uma reclamação 09/11/2016 às 09:52 Nº1403510 Como
consta logo acima em Email 01 devido ao fato de nunca ter recebido a resposta
entendo que as afirmações do SIC do Senado Federal são falsas portanto solicito
copia comprobatória no qual mostra que a resposta encaminhada pelo Serviço de
Informação ao Cidadão foi realmente manda no dia 10/11/2016. Sendo assim caso
a resposta tenha sido enviada por meio eletrônico (email) como geralmente e
usado deverá se reencaminhado o email já enviado anteriormente pois assim irá
conter a data e horário no qual ele foi enviado comprovando assim que realmente
que tal email foi enviado e no dia informado pelo Senado Federal, não será aceita o
o envio email com a resposta da solicitação que não possa comprovar que foi
realmente atendida dentro do prazo estipulado por lei.” (sic)
“Gostaria de saber informações sobre onde e quando sera postado o edital do
concurso publico para admissao da policia legislativa.”(sic)
“OLÁ GOSTARIA DE SABER PORQUE QUE NÃO HÁ A CONSULTA NOMINAL DA
REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS?”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber quais
são as nomenclaturas dos cargos de servidores comissionados que exercem
atividade de secretariado. Favor reproduzir este questionamento juntamente com
a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“O Senado realizará concurso no primeiro semestre de 2017? Há previsão de vagas
para cirurgiões dentistas?”(sic)
“Por gentileza, pergunto : O Senadores Romero Jucá, Renan Calheiros, Ronaldo
Caido percebem alguma aposentadoria por tempo de legislatura? Se positivo, por
favor informar a partir de que ano foram beneficiados e o percentual do que
recebem em relação ao salário atual? Obrigado” (sic)
“Gostaria de obter, para fins de defesa em processo, relatório de meus acessos às
dependências desta Egrégia Casa Legislativa no período de janeiro de 2014 a
dezembro de 2016.” (sic)
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Informações prestadas após cumpridas exigências legais relativas a informações de caráter pessoal.

“Olá, Prezado(a), Gostaria de saber como posso obter os registros (documentos,
áudios, vídeos) referentes à reunião ocorrida em 24/11, na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária para ‘debater os impactos do contrabando de defensivos
agrícolas na economia brasileira’. Confiante, aguardo a resposta.”(sic)
“Continuação Parte 03/05 Segundo me foi repassado apos ter enviado a solicitação
de acesso a informação com o link comprovando a participação de 3 funcionários
aparentemente para abafar o caso a Sra. XXX foi realocada para o contrato
0110/2016 e por esse motivo tanto o Senado Federal quando a empresa se
recusam a fornecer informações relacionadas e ela pois comprovaria a manobra
efetuada dentro do Senado Federal, já que minha solicitação foi BEM ESPECIFICA
como mostro logo abaixo Questionamento 05: Solicito cópia da lista de todos
funcionários que estiveram ou estão vinculados ao contrato 0110/2016 sendo as
seguintes informações mínimas a serem prestadas, sendo os meses de Agosto e
Setembro. Nome Completo Funções exercida no contrato Período sendo inicial e
final Exemplo 01: Nome: XXX Função: Auxiliar Administrativo Início 01/09/2016 até
o presente momento.” (sic)
“Solicito a cópia da PEC 55/2016, que dispõe sobre o teto dos gastos públicos.”
“Procuro o texto final da PEC 55/2016”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
1- quantos servidores efetivos NÃO pertencentes aos cargos de TADM e AADM (
Técnico e Analista Legislativos, ambos da especialidade Administração ) foram
lotados em áreas tipicamente administrativas do SF durante a validade do concurso
de 2012. 2- quais são as nomenclaturas dos cargos e respectivas quantidades
destes servidores efetivos NÃO pertencentes aos cargos de TADM e AADM (
Técnico e Analista Legislativos, ambos da especialidade Administração ) que foram
lotados em áreas tipicamente administrativas do SF durante a validade do concurso
de 2012. Favor reproduzir este questionamento juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.”(sic)
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“Com fundamento na Lei de Acesso à Informação, solicito as seguintes
manifestações recebidas pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado
Federal, no processo com tramitação encerrada o PLS 399/2011: • Manifestação da
professora Maria de Lourdes Lima Ferreira (recebido em 2/10/2013), contido nas
folhas 611 e 612; • Manifestação da estudante de Doutorado da Universidade
Nacional de Lomas Zamorra, Senhora Patrícia Ximenes (recebido em 2/10/2013),
contido na folha 613; • Manifestação da Senhora Rosilene Malcher, (recebido em
3/10/2013), contido na folha 614; • Manifestação da Professora Graça Mattede,
(recebido em 15/10/2013), contido na folha 615; Bem como, solicitamos também
as seguintes manifestações recebidas pelas Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado Federal acerca do PLS 399, (contidos nas folhas 38 a
58): • Ofício SG/CONSU-376/2012, de autoria do Reitor da Universidade Estadual
de Campinas - Unicamp, Fernando Ferreira Costa, que encaminha moção aprovada
pelo Conselho Universitário, em 18 de dezembro de 2012, solicitando a rejeição do
PLS 399/2011; • Ofício Circular 0740/2012/S/CMV/SB, da Câmara Municipal de
Vereadores de São Borja (RS), encaminhando a Moção nº 12-817, aprovada em 27
de novembro de 2012, que apela pela aprovação do PLS 399/2011; • Manifestação
dos participantes do Encontro Acadêmico Internacional Interdisciplinaridade e
Transdisciplinaridade sobre o Projeto de Lei do Senado Federal nº 399/2011, que
trata da revalidação automática de diplomas de cursos de nível superior obtidos
em instituições estrangeiras; e • Of. nº 353/2012/S.CE, de autoria do Secretário da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Júlio Ricardo B. Linhares, encaminhando
o ofício nº 92/2012, de autoria dos Senhores Desembargadores Antonio Rulli Junior
e Marco Villas Boas, ambos do Colégio Permanente de Diretores de Escolas
Estaduais da Magistratura - CODEPEM, com manifestação a respeito do Projeto de
Lei do Senado Federal nº 399/2011.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber por favor se, na qualidade de cidadão, tenho a
possibilidade/direito de acesso à todos os documentos da tramitação da PLC
121/2007 (mesmo que somente de maneira presencial), como especificado nesta
página do Senado: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/83556. Ainda, em possível caso de negativa, se este mesmo acesso seria
liberado devido ao fato de que este pedido se faz necessário em função de
pesquisa acadêmica (mestrado). Grato, Att, XXX"(sic)
“Boa tarde, Por favor, seria possível ter acesso às gravações da Tv Senado? Gostaria
de ter acesso ao acervo da tramitação da PLC 121/2007 (e/ou do PL 3741/2000) .
Grato,XXX”(sic)
“Solicito os discursos proferidos pelo Senador Marcelo Crivella e pela Senadora
Vanessa Grazziotin no dia 13/12 em plenário.”
“Olá! Gostaria de saber quais foram os fundamentos e/ou princípios legislativos
utilizados para aprovar o NCPC, em específico, no que tange ao artigo 489, §1º, V e
VI do NCPC?”(sic)
“Boa tarde, gostaria de saber onde estão os dados relativos aos salários
(vencimentos) dos senadores em exercício para acesso público assim como ocorre
com os servidores federais no site do portal da transparência federal. Não consegui
localizá-los.” (sic)
“Quero saber quais são os rendimentos dos senadores, incluindo todas as verbas.”
(sic)
“Solicito cópia do PLS 280/2016, que define os crimes de abuso de autoridade.”
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“Procuro o inteiro teor do da nova lei de crime de abuso de autoridade mas não
encontrei. Podem me enviar uma cópia do Projeto 280/16 ?”(sic)
“Olá, boa tarde! Sou aluna do Dep. de Ciência Política da XXX e gostaria de saber se
há um banco onde eu possa acessar virtualmente as leis sancionadas pela casa
(gostaria de ter acesso aos últimos 30 anos, caso não seja possível menos já
ajudaria). Agradeço imensamente o retorno.Cordialmente,XXX”(sic)
“Solicito o envio da tramitação completa do Decreto Legislativo 89/2016, que
susta, em parte, a Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil - ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de
transporte aéreo.”
“Solicito receber o texto final do PLS 559/2016, que institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública, constando o Parecer nº 984, de 2016-CDIR).”
“Gostaria de saber se os gabinetes dos senadores estão localizados nas torres
gêmeas do Congresso Nacional e quantos andares tem o prédio. Bem como, desejo
saber como os senadores têm acesso ao plenário do Senado.”
“Solicito cópia do texto do PLS 559/2013, que institui normas para licitações e
contratos da Administração Públicas”.
“Solicito cópia da redação final aprovada do PLS 559/2013, que estabelece normas
gerais de licitações e contratos administrativos da Administração Pública, bem
como o Parecer nº 984/2016-CDIR)”
“Precisamos de cópia do processo legislativo com a exposição de motivos do PLN
6/1973.”(sic)
“Boa Tarde, Solicito as provas:Objetivas;T1 - Dissertativa;T2 - Resumo;T3 - tradução
Inglês/Português;T4 - Tradução Espanhol/Português;T5 - Parecer;T6 - Questão
dissertativa;Do concurso para Consultoria e Assessoramento em Orçamento,
realizado em 2012 pela FGV.” (sic)
“Solicito a cópia dos pronunciamentos da Senadora Simone Tebet e do Senador
Randolfe Rodrigues, realizado no dia 13/12, terça-feira, sobre abuso de
autoridade.”
“Boa Tarde,Venho por meio deste, solicitar informação sobre as especialidades e o
quantitativo de vagas para o concurso de Consultor Legislativo do Senado Federal e
sobre a previsão da realização do certame. Att, XXX” (sic)
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“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, e em complemento ao
pedido nº XXX, no qual é informado que há servidores efetivos do cargo Analista
Legislativo / Especialidade Processo Legislativo lotados em áreas tipicamente
administrativas do SF, gostaria de saber:1 – Com base nas atribuições da Diretoria
Geral definidas no RASF (Art.252), pode-se afirmar que as áreas tipicamente
administrativas do SF estão subordinadas à Diretoria Geral?2 – Com base nas
atribuições da Secretaria Geral da Mesa (Art 241) e do Analista Legislativo,
Especialidade Processo Legislativo (Art 381) definidas no RASF, pode-se afirmar que
a lotação típica deste cargo de servidor efetivo é em área subordinada à Secretaria
Geral da Mesa ?3 – Com base nas atribuições da Diretoria Geral (Art 252) e do
Analista Legislativo, Especialidade Administração (Art 381) definidas no RASF,
pode-se afirmar que a lotação típica deste cargo de servidor efetivo é em área
subordinada à Diretoria Geral e que estes servidores efetivos exercem funções
pertinentes à Diretoria Geral ? 4 – Todos os servidores efetivos, dos diversos
cargos, lotados em áreas tipicamente administrativas, ou seja, tanto áreas quanto
servidores subordinados à Diretoria Geral, exercem funções pertinentes à Diretoria
Geral ? Favor reproduzir este questionamento juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Peço cópia da publicação do Decreto Legislativo 148/2016, que trata do acordo de
concessão de vistos para estudantes nacionais membros da CPLP (Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa), no Diário Oficial do Senado em 09/12/2016.”
“Olá. Peço informar qual é a norma (Resolução, lei etc) mais recente, que trata da
remuneração do cargo de Técnico Legislativo desse Senado.”(sic)
“Bom Dia, Solicito a gentileza de informar :- Qual o valor destinado para a
Educação no orçamento de 2017?- Igualmente, o valor destinado a Saúde em 2017.
- Quanto constou no orçamento de 2017 para a ‘rolagem’ da dívida interna ?
- Finalmente quanto constou no orçamento de 2016 para a ‘rrolagem’ da divida
interna ? .obrigado. XXX”(sic)
“Nos termos da Lei de Acesso à Informação, solicito dados sobre a Procuradoria
Parlamentar:1) Quando foi criada, qual o seu papel dentro do Senado e quais
documentos regulamentam seu funcionamento?2) Qual foi o orçamento da
Procuradoria, contando o gasto com pessoal, em 2014, 2015 e 2016 (estimado)?
3) Como é constituída a Procuradoria Parlamentar? Quantos e quais servidores
(efetivos, comissionados e/ou terceirizados) trabalham no órgão? Como se dá a
participação dos senadores?4) É elaborado relatório de atividades? Com qual
periodicidade? Se sim, solicito cópia5) Quais os tipos de medidas (judiciais e
extrajudiciais) comumente tomadas pela Procuradoria? Ano a ano, desde a
instituição do órgão, quantas foram tomadas? Favor especificar o tipo, as partes, a
data, a ementa e os resultados obtidos, quando houver.” (sic)
“Gostaria de solicitar o dossiê legislativo referente à PEC 43/1985, de autoria do
Presidente da República, que convocou a constituinte de 87/88.Gostaria de
solicitar, se existente, a indexação dos debates, em especial sobre a discussão
acerca da anistia que constou na referida emenda constitucional.” (sic)
“Por meio da Lei de Acesso a Informação, gostaria de obter as notas fiscais dos
gastos da edição 2016 do JOVEM SENADOR. No caso são as hospedagens,
passagens aéreas, locação de veículos, confecção das camisas, etc. Tudo oque
estiver relacionado ao programa.Grato,XXX.” (sic)
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“Prezados! Gostaria de acessar ao conteúdo da MP 746, que modifica o Ensino
Médio após a votação no Plenário da Câmara, cujas mudanças não ficaram claras.
Podem indicar como proceder? Obrigado! XXX”(sic)
“Prezados, boa tarde. Solicito, com fundamento na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação), por gentileza, o texto final do PLS 559/2013, sobre a lei de
licitações e contratos administrativos, encaminhado à Câmara dos Deputados no
último dia 13.Obrigada desde já.Atenciosamente,XXX”(sic)
“Ilmo. Sr. Presidente do Senado XXX, RG nº XXX SDS-PE, brasileiro, solteiro,
jornalista, repórter do jornal XXX, editado pela Empresa XXX, com endereço
profissional no XXX, vem perante V. Sa., com fundamento no artigo 5º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, solicitar que seja franqueado o acesso a todos os
gastos detalhados da residência oficial da presidência do Senado, mês a mês, de 1º
de janeiro de 2016 até a presente data, por se tratar de informação de interesse
público e jornalístico. Pede deferimento.Brasília, 20 de dezembro de 2016 XXX.”
(sic)
“Solicito cópia da manifestação do OF. 231/2016, juntada ao PLS 406/2016, que
altera o Código Tributário Nacional e determina a reformulação do cadastro de que
trata a lei 9.250/1995. Além da cópia da carta resposta encaminhada pelo
secretário-Geral da Mesa.”.
“Venho solicitar cópia do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Senado,
a Câmara e o Tribunal de Contas da União e seus termos aditivos.” (sic)
“Olá, Boa noite Me chamo XXX e gostaria de saber se há previsão para concurso
público para cargo de Técnico Legislativo-Processo legislativo em 2017.
Desde já agradeço o esclarecimento, tenham uma ótima noite.” (sic)
“Prezados,Solicito acesso aos seguintes documentos:a) Aviso nº 500, de
19/02/1953, do Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento
n.º 8, de 1953 b) Aviso nº 282, de 18/03/1960, do Ministério da Fazenda, em
resposta ao Requerimento n.º 71, de 1958 c) Aviso. DPO/ 920.1 (42) (74), de
29/07/1967, do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento
n.º 42, de 1958 d) Inteiro teor do processado da MENSAGEM (SF) nº 260, de 1961
e) Inteiro teor do processado da MENSAGEM (SF) nº 136, de 1974 f) Inteiro teor do
processado da MENSAGEM (SF) nº 154, de 1984 g) Inteiro teor do processado da
MENSAGEM (SF) nº 105, de 1989 h) Inteiro teor do processado do REQUERIMENTO
nº 5, de 1990 i) Inteiro teor do processado do MENSAGEM (SF) nº 40, de 1986
Muito obrigado!” (sic)
“Nome: XXX E-mail: XXX Mensagem Ação: Solicitação Data de Cadastramento: XXX
Mensagem: Comissão de Constituição Justiça Boa tarde! Faço curso de direito,
estou cursando o penúltimo semestre e preparo meu TCC. Para enriquecê-lo
gostaria de obter a informação dos dados abaixo: 1. De 5 de outubro de 1988
(vigência da Constituição Republicana) a 20 de dezembro de 2001 (Vigência da
Emenda Constitucional nº 32/2001) quantos pedidos de licença para processar e
julgar parlamentares foram enviados pelo STF? 2. Quantos foram concedidos?
3. E após 20 de dezembro de 2001? 4. Quantos parlamentares renunciaram tendo
como causa processos penais? 5. Quantos processos foram ajuizados tendo como
objeto o decoro parlamentar? 5. Quantos perderam o cargo eletivo? Desde pronto
agradeço a vossa atenção dispensada. XXX” (sic)
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“Visando subsidiar tese de doutorado, solicitamos cópias em PDF dos documentos
encadernados no PL 399/2011, que trata da revalidação de diplomas estrangeiros,
que propõe alteração do Art. 48 da LDB. Serão alvo de pesquisa, atas das plenárias
e das reuniões das comissões, bem como, manifestações e documentos que fazem
parte da tramitação do processo.”(sic)
“Solicito receber na integra a decisão do Senado Federal no que tange ao processo
de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.”
Gostaria de ter acesso à exposição de motivos da Lei nº 13.303, de 2016
“Gostaria de receber a lista com justificativa de indeferimento de todos os recursos
contra tramitação terminativa rejeitados nos últimos 4 anos pelo Senado Federal.”
“Boa noite! 1. Gostaria de saber se o adicional de especialização concedido aos
servidores alcança apenas os servidores EFETIVOS ou é concedido aos Efetivos e
Comissionados. 2. Gostaria de ter acesso ao ato do primeiro-secretário que
organiza o adicional de especialização. Art. 131. É vantagem de natureza especial,
no limite de 30% (trinta por cento) do vencimento básico do servidor, observado o
disposto no § 4º deste artigo, o Adicional de Especialização. § 2º Os critérios e
coeficientes do adicional de que trata este artigo serão estabelecidos em ato do
Primeiro-Secretário, observado o limite de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento básico. Essas informações serão uteis para uma pesquisa que estou
realizando. Muito obrigado.”(sic)
“Quero acesso ao resultado da votação do PLC 79/2016. Quem votou a favor e
quem votou contra.”(sic)
“Prezados, gostaria de saber se existe previsão para concurso para o Senado
Federal ou Câmara dos Deputados. aguardo retorno. Att. XXX”(sic)
“Preciso da exposição de motivos da Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001”(sic)
“Bom dia! Gostaria de saber se há previsão para realização de novo concurso para
o cargo de Policial Legislativo de nível médio, tendo em vista que o último concurso
realizado foi no ano de 2012. Aguardo retorno! Cordialmente, XXX”(sic)
“Prezados Senhores, Como faço para obter a versão final do texto aprovado do PLS
nº 559/2013? É possível encaminhar o documento por email (XXX)?
Esclareço, desde já, que na página de acompanhamento da proposição ainda não
houve a disponibilização do referido documento. Certo de contar com a
colaboração de V. S.as., subscrevo-me atenciosamente, XXX”(sic)
“Gostaria de saber se o ex-presidente Hermes Rodrigues da Fonseca foi eleito
senador, pelo estado do RS, em 1914. se foi qual a data da eleição e quando seria a
posse do mesmo. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Solicito enviar para meu email (XXX) o projeto (link ou PDF) que coíbe os
supersalários aprovado pelo Senado. Obrigado”(sic)
“Prezados, Solicito acesso aos seguintes documentos: a) Inteiro teor do processado
Diversos n.º 7/1996, referente a relatório de viagem à Coreia do Norte b) Inteiro
teor do processado Indicação n.º 1/1996, referente ao estabelecimento de relações
com a Coreia do Norte Muito obrigado!” (sic)
“Gostaria de saber onde posso encontrar a redação final do PLS 559 que foi
aprovado no dia 13/12/2016 no Senado.” (sic)
“Bom dia, Por gentileza, como posso conseguir a lista dos nomes dos senadores
que votaram favoráveis à PEC 55?” (sic)
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“Boa Noite! Eu gostaria dos relatórios de aprovação das contas dos Presidentes da
República, de 1989 até 2015, por favor. Apenas dos relatórios de análise da Casa,
não havendo necessidade dos estudos orçamentários feitos pelo TCU. Aguardo
contato. Feliz Natal.Att. XXX,” (sic)
“Ontem, 14 foi aprovadas situações para criação de ISS. Tenho informação que 3
Senadores votaram contra. Gostaria de saber quem foram.” (sic)
“Boa tarde! Gostaria do texto da exposição de motivos do Projeto de Lei do Senado
nº. 555 de 2015, o qual foi promulgado e se tornou a Lei nº. 13.303 de 30 de junho
de 2016. Muito obrigado,” (sic)
“Bom dia, Sou da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e assessoro o
relator do PLP 257/2015 (PLC 54/2016 no Senado Federal). Preciso de versão
editável (word, excel etc) da redação final do PLC 54/2016, remetida à Câmara dos
Deputados em 14/12/2016. Grato.” (sic)
“Olá, senhoras e senhores. Poderiam me fornecer o documento, Projeto de Lei de
Reforma Trabalhista do Presidente da República? Já procurei em vários portais do
Governo e não encontrei. Desde Já, agradeço. Cordialmente, XXX.” (sic)
“relação de gastos do mandato dos senadores em 2016.” (sic)
“Bom dia! Li uma matéria dizendo que terá um concurso público para o senado
2017. Gostaria de saber se procede esta notícia. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Olá. Tem alguma previsão de abertura de concurso público para 2017?Obg.” (sic)
“Bom dia a todos. Agradeço por este espaço, gostaria de uma informação mais não
sei se o mesmo é adequado enfim, quero saber se há uma previsão para esse
próximo concurso público do Senado Federal, desde já agradeço a todos.”(sic)
“Bom Dia como devo proceder para obter a pagina 3396 do DCN2 de 31 de maio de
1951? Grata XXX Pronunciamento de Othon Mader em 29/05/1951 Autor Othon
Mader (UDN - União Democrática Nacional/PR) Nome Completo Othon Mader Data
29/05/1951 Casa Senado Federal Tipo Pronunciamento Resumo HOMENAGEM A
MANUEL CORREIA DE FREITAS, JORNALISTA, NASCIDO NA CIDADE DE PARANAGUA,
ESTADO DO PARANA. Indexação HOMENAGEM, ANIVERSARIO DE NASCIMENTO,
MANUEL CORREIA DE FREITAS, JORNALISTA, (PR). Catálogo HOMENAGEM.
Aparteantes Gomes de Oliveira. Publicação Publicação no DCN2 de 31/05/1951 Página 3396 Texto Integral Texto integral não disponível”(sic)
“Prezado(a), bom dia, Gostaria de solicitar o envio em formato de planilha do excel
das seguintes informações sobre os senadores em exercício: - Nome - Nome Civil
- Partido – UF – Legislatura – Titularidade – Endereço – Telefone – Fax –
Escolaridade - Filiações Partidárias – Profissão - Atividades Partidárias (se
- Email - Chefe de Gabinete Desde já, agradeço. Atenciosamente,” (sic)
“Olá! Meu nome é XXX e gostaria de saber se há previsão de abertura do edital do
concurso do Senado Federal para ensino médio. Caso saiba quando sairá o edital,
eu gostaria de saber o mês.”(sic)
“Gostaria da cópia do processo administrativo que resultou na Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, com projeto original, pareceres e demais peças que contribuíram
para o texto final.” (sic)
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