SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Novembro de 2015

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de novembro foram recebidos 85 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2015.
NÚMERO DE PEDIDOS POR MÊS – 2015
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 85 pedidos de informação, 57 (67,0%) foram atendidos em até
um dia, 14 (16,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 9 (10,6%)
foram atendidos entre seis e vinte dias e 5 (5,9 %) foram atendidos em
mais de vinte dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM NOVEMBRO 2015
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 1045 pedidos de informação
recebidos até o mês de novembro, 441 (42,2%) foram atendidos em até
um dia, 213 (20,4%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 339 (32,4%)
entre seis e vinte dias, e 51 (4,9 %) em mais de 20 dias. Na data de
emissão deste relatório (16/12/2015), havia 1 (0,1%) pedido em
tramitação fora do prazo legal.
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PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A NOVEMBRO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS DE NOVEMBRO/2015
ASSUNTO
Atividade Legislativa
Concurso Público
Voto e Presença
Atividade Administrativa
Senador
Servidor
Contratos e Licitações

Total geral
39
16
10
6
6
5
1
1
1
85

Outros
Gastos com saúde e telefonia

Total Geral

%
45,9%
18,8%
11,8%
7,0%
7,0%
5,9%
1,2%
1,2%
1,2%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 2 (duas) negativas de acesso no mês de novembro (2,3%) a
pedidos que solicitaram informações de caráter pessoal. Nenhum desses
pedidos gerou recurso. As razões das negativas foram prestadas aos
requerentes.
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5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
19 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 22,3% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Bom dia, gostaria de saber se há previsão de concurso para nível médio ano que vem."
(sic)
"acesso ao PARECER Nº 327/2015‐ADVOSF em pdf por email." (sic)
"Olá, estou tendo dificuldades em acessar as pecs do senado referentes a redução da
maior idade penal. Se for possível, gostaria que me enviassem todas as pecs do
senado referentes a esse tema, no formato de PDF. Aguardo o retorno o mais rápido
possível, obrigada." (sic)
"Solicito os bons préstimos de informar se a senhora XXX, inscrita no CPF sob o número
XXX, suposta matrícula nº XXX, PIS XXX, Secretária Parlamentar, tem ou teve vínculo
funcional com o Senado Federal. Caso não mantenha mais vínculo, favor informar qual
o período do contrato de trabalho.
Cabe esclarecer que os dados ora transcritos constam de cópia de contracheque a mim
fornecido." (sic)
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal sendo as seguintes:
Após prestar esclarecimento ao qual o NGCOT‐ Núcleo de Gestão de Contratos de
Terceirização tinha duvidas relacionado a os atendimentos sitados abaixo:
Atendimento nº 1331166
Atendimento nº 1331618&#8207;
Atendimento nº 1331821&#8207;
Sendo assim solicito a resposta relacionada a estes atendimentos citados acima e suas
respectivas solicitações mencionadas abaixo:
0018600/15/WW
0018734/15/WW
0018785/15/WW (apenas informações complementares para evitar que minha
solicitação receba a mesma resposta do Atendimento nº 1324607&#8207;)
Solicito que cada item seja respondido separado de forma clara e fácil compreensão
para divulgação publica, como consta no ATC‐9‐2012 do Senado Federal Art. 2º.
Caso para efetuar a conclusão destes atendimentos e repassar todas as informações
solicitadas não possa ser efetuada através de email, e seja possível apenas de forma
presencial com prévio agendamento e os dados e informações solicitadas só poderão
ser repassadas de forma verbal, sem a emissão de qualquer documento físico ou
digital, será então necessário então a gravação de voz e a identificação de quem
estiver repassado as informações no qual será iniciada e finalizada pelo solicitante sem
a interferência de terceiros. Está gravação poderá ser usada com a mesma liberdade
caso a solicitação fosse respondida através de email.
A resposta destes atendimentos não poderão interferir em outros atendimentos que
foram enviado somente após completarem 30 dias do prazo mencionado ATC‐9‐2012
do Senado Federal." (sic)
A cidadã solicita a cópia do texto do PLC 56/1996, que REVOGA A LEI 7700, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 1988, QUE CRIA O ADICIONAL DE TARIFA PORTUARIA ‐ ATP, E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS. Uma vez que não se encontra disponível no site.
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STATUS

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Bom dia. Solicito a disponibilização das provas e os respectivos gabaritos dos
concursos para policial legislativo de 2008 e 2012.Não está disponível no site do
Senado Federal como da FGV.
Grato." (sic)
“Solicito uma cópia do PLS 388/2014, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providências, para suprimir a participação do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA).” (sic)
“Prezados, Bom dia!
Solicito a integra da PL 57 de 1996, menciona Lei Kandir (LC87/96)." (sic)
“Gostaria de saber, caso seja possível, informações sobre previsão de realização de
concurso publico para compor o quadro de efetivos do Senado Federal, pois tenho
muito interesse nesse concurso.
Obrigada." (sic)
"Solicito a cópia do discurso do Senador Tasso Jereissati, feito na sessão deliberativa do
dia 4/11, quarta‐feira, na tribuna do Senado Federal, referente as consequências da
crise econômica, social e moral no Brasil." (sic)
"Solicito saber se para o próximo concurso do Senado Federal está previsto a
disponibilidade de vagas para analista de psicologia." (sic)
"Solicito, via e‐mail, os seguintes pronunciamentos: do Senador Marcelo Crivela,
proferido na segunda‐feira, 24/8, por volta das 16h30min, na sessão plenária, a
respeito da reportagem de Mauro Santayana sobre os dados comparativos dos
governos dos ex‐presidentes, Lula e Fernando Henrique; do Senador Roberto Requião,
proferido em plenário no dia 03/11, por volta das 17h e outro a respeito das
contradições da oposição e faz comparação com o ex Presidente Fernando Henrique.
Este último pronunciamento foi proferido entre o mês de maio a julho". (sic)
"Solicito receber cópia, via e‐mail do PLS 554/2011para determinar o prazo de vinte e
quatro horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua
prisão em flagrante." (sic)
"Prezados, preciso do inteiro teor do Projeto de Lei 559/2013 que institui normas para
licitações. Não foi possível localizar no andamento do site." (sic)
"Quantas Comissões Parlamentares de Inquérito e Comissões Externas já foram
realizadas sobre a temática da Segurança Pública e do Sistema Prisional, ao longo dos
últimos 30 anos?" (sic)
“Solicito cópia da PEC 56/2014". (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"Prezados senhores:
Um de meus filhos mais novos, assistindo pela televisão a notícia de que as novas
regras para aposentadoria que preveem a fórmula 85/95 foram sancionadas pela
Presidência da República, com muito estranhamento, perguntou‐me porque existe essa
diferenciação e as mulheres podem ter aposentadoria antecipada em cinco anos, em
relação aos homens. Ele, com nove anos, bem instruído, já sabe que a expectativa de
vida das mulheres é maior que a dos homens. Sem saber como responder a pergunta
dele, recorro a esse meio oficial para que me permita transmitir, da forma que seja
compreensível para a criança, porque existe essa distinção ainda nos dias de hoje.
Em tempo, informo ser pai de quatro filhos do sexo masculino, sendo três deles
menores de idade ‐ gêmeos de nove anos e adolescente de quinze ‐ além de uma
adulto de vinte anos. Todos moram comigo. Sou divorciado e os três meninos estão
sob minha guarda.
Muito grato, aguardo as explicações adequadas, de acordo com a Constituição da
República e demais Leis, além da realidade social brasileira da atualidade." (sic)
"Sou pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Democracia digital e Governo
Eletrônico (CEADD/UFBA). Sou mestre e doutoranda em Comunicação e Cultura
Contemporâneas pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia
sou orientação do professor doutor XXX. Em minha tese de doutorado, meu principal
objetivo é propor um modelo metodológico de análise da transparência pública em
portais de executivos nacionais e, a partir deste modelo proposto, avaliar o nível de
transparência do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido para que tenhamos uma
ideia de como está o empenho do executivo brasileiro, em termos de transparência
digital, quando comparamos com os países mais evoluídos nesta temática, segundo
literatura internacional. Tenho artigos publicados neste sentido, apresentando tanto o
modelo metodológico quanto sua aplicabilidade aos portais dos referidos países. Por
esta razão, gostaria de saber em qual bibliografia (nacional e internacional) foi
embasada a presente proposta de índice de transparência do poder legislativo. Grata"
(sic)
"Projeto de Lei 2.704/61 da Câmara dos deputados Projeto de lei 38/63 do Senado
Federal Veto do Presidente da Repúblia aos projetos ." (sic)
"Secretaria da Mesa: Em minha cidade, Campos Gerais, MG, existe uma Praça e havia
uma estação ferroviária com o nome de SENADOR JOSINO DE BRITO... seu nome
completo é JOSINO DE PAULA BRITO. Fiz uma varredura nas legislações anteriores e
não constatei nenhum nome de JOSINO, ou, Paula Brito, ou Josino de Brito. Pretendo
fazer esse levantamento e sua biografia. Gostaria de receber do Senado Federal algum
dado sobre o citado Senador." (sic)
"Gostaria da íntegra do Processo nº 017729/12‐2, que correu no Senado Federal." (sic)
"Solicito as Notas Taquigráficas da audiência da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, realizada quinta‐feira, 5/11, sobre a situação atual da indústria de
defesa brasileira e os projetos estratégicos do setor de defesa brasileiro, por
correspondência." (sic)
"Bom dia equipe Senado. Gostaria de saber um possível cronograma/previsão para o
próximo concurso do senado, haja visto o vencimento do último em 2014. Obrigado."
(sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Bom dia!
Sou formanda do curso de Ciências Jurídicas do Uniceub ‐ Brasília/DF. Estou concluindo
meu Trabalho de Conclusão de Curso e necessito de uma informação:
Preciso da numeração de todas as Leis aprovadas de 2005 até a presente data, que
tenha criado novos tipos penais, ou seja, novos crimes. Só preciso do número e ano das
Leis para fins de confirmação de pesquisa.
Nesse sentido, agradeço desde já a atenção e aguardo resposta.
Atenciosamente,
XXX." (sic)
"Gostaria de saber qual a codificação do arquivo disponibilizado pelo Senado onde
constam os gastos das cotas dos parlamentares (CEAPS).
Gostaria de sugerir ainda que seja utilizada codificação em UTF‐8." (sic)
"Olá, tudo bem?
Venho por meio deste solicitar à casa os projetos de leis e decretos aprovados,
arquivados e aguardando votação, sobre homofobia e cidadania LGBT. Fico muito grato
pela atenção.” (sic)
"XXX ‐ Cursos de Engenharia; Economia (Chile); Economia (EUA) ‐ Para fins de dirimir
dúvidas sobre conteúdos biográficos do senador XXX, contidos sua página de senador,
INDAGO: 1) Engenharia ‐ se ele efetivamente cursou engenharia; em que ano ele
diplomou‐se engenheiro civil pela Politécnica; e, se em algum momento de sua vida foi
registrado em algum CREA?; 2) Economia ‐ Mestrado ‐ Em qual escola de Economia ‐
brasileira ou não ‐ ele bacharelou‐se Economista, para, após, cursar um MESTRADO; 3)
Economia ‐ Doutorado ‐ Em qual escola de Economia ele bacharelou‐se Economista,
para deter o direito de após Mestrado, defender tese de DOUTORADO?; 4) Dizem as
más línguas que o Senador XXX NÃO É FORMADO EM QUAISQUER CURSOS
SUPERIORES E, AINDA ASSIM, apresenta‐se como DETENTOR DE 2 CURSOS SUPERIORES
(Engenharia e Economia) com Mestrado e Doutorado em um desses. Isso é VERDADE?
5) Em sendo verdade o que dizem as más línguas quanto ao currículo escolar do
Senador XXX, o Senado PERMITE ou se OMITE ante a inclusão de dados biográficos
NÃO‐REAIS pelos Senadores? 6) Em se OMITINDO e/ou PERMITINDO, o Senado não
estaria contribuindo para divulgação de DADOS FICCIONAIS /FICTÍCIOS / ou
MENTIROSOS sobre os senadores, no caso do Senador XXX? 7) Em se comprovando que
o Senador XXX NÃO DETÉM AS ESCOLARIDADES DOS CURSOS DE ENGENHARIA E DE
ECONOMIA, O SENADO O INSTARIA NO SENTIDO DE REMOVER TAIS INFORMAÇÕES DO
SEUS DADOS BIOGRÁFICOS CONTIDOS NA SUA PÁGINA DO SENADO? (Minhas
indagações decorrem do fato de eu ser eleitor de XXX e tais dados foram‐me
"esfregados" na cara por um amigo, dizendo‐me que XXX é MENTIROSO ...por
natureza.)" (sic)
"Senadores "sem voto" ‐ Suplentes ‐ Quantos e quais são os senadores "sem voto" da
atual legislatura, bem como os motivos que desaguaram na posse de cada um deles?"
(sic)
"Boa noite, qual a previsão para ter o concurso do Senado ? É possível em 2016 ?
Desde já agradeço" (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"Prezados,
Solicito informaçõs (numero para acompanhamento) dos ofícios nºs 11 e 12, de
10/08/2015 enviados pelo CONFAZ ao Senado. Trata‐se de minuta de Resolução
relativa à majoração na alíquota do ITCMD de 8 para 20%. Preciso fazer o
acompanhamento pelo site e obter eventuais cópias que porventura estejam
disponíveis." (sic)
"Qual a Resolução do Senado que fixa a alíquota mínima do IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automototes)?"(sic)
Venho requerer seja disponibilizados os registros de entrada nesta Casa de XXX no
período de 01 de outubro de 2009 a 30 de abril de 2010, nos termos dos arts. 10 e 11
da Lei 12.527/2011." (sic)
“Com base na lei de acesso a Informação, solicito a lista completa de senadores que
apresentaram pedido de impeachment contra a Presidente Dilma Rousseff. " (sic)
Boa tarde,
sou doutoranda do PPGCOM/UFRJ e estou estudando a figura do Microempreendedor
Individual (MEI), figura jurídica criada a partir da LC 128/08 (que altera a LC 123/06).
Nas referidas leis complementares não há menção a respeito das justificativas
(econômicas, éticas, sociais) para a criação dessa figura, o que eu imagino poder
encontrar no projeto ou nos estudos proponentes dessas leis.
Como faço, então, para ter acesso às justificativas das leis mencionadas (que criam a
figura do MEI)?
Desde já agradeço a atenção e aguardo um retorno.
Att.,
XXX." (sic)
“Solicito o envio da cópia do projeto de lei que originou a Lei 367/1936, que criou o
Instituto de aposentadoria e pensões dos industriários, subordinado ao Ministério do
Trabalho, Indústria e Comercio." (sic)
Poderiam me informar se XXX, portador do RG n.º XXX e inscrito no CPF sob o n.º XXX,
é ou já foi beneficiário do plano de saúde do Senado Federal e qual a época em que
usufruiu desse benefício?" (sic)
"Solicito a lista nominal de votação referente ao PLS 129/2012, que dispõe sobre a
Gestão Coletiva de Direitos Autorais, aprovado no dia 3/7/2013." (sic)
O cidadão solicita cópia do Termo Aditivo nº1 ao Requerimento nº 9, de 2004 (CCJ) e
também cópia do requerimento acima referente a PEC 70/2003.
"Gostaria de obter a lista dos parlamentares que votaram sim e nao para manter o veto
26 do servidores do judiciário." (sic)
"COMO OBTER UMA COPIA DA PLS 224 DE 2012" (sic)
"Bom Dia Senado Federal,
De ante mão parabenizo pela transparência.
Fazendo uma breve pesquisa no site desta casa, encontrei no site destinado a gestão
de pessoal informações que demonstram que o Senado possui vários cargos vagos.
Diante dessa situação e tendo em vista que o último concurso já teve seu prazo de
validade máximo atingido, a Casa tem previsão para realizar um novo certame ?" (sic)
"Há previsão de novo concurso público para provimento de vagas no Senado Federal,
visto que, atualmente, esta casa legislativa possui mais de mil cargos vagos?" (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO
NEGATIVA
DE
ACESSO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
NEGATIVA
DE
ACESSO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Apreciaria saber quantas profissões já estão regulamentadas pelo Senado e quais são
elas . Existem projetos de Lei para regulamentar as profissões de TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE, TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL, TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA,
TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL?? Agradeço a atenção." (sic)
"Prezados,
Intento saber se a previsão para um novo concurso para o Senado Federal.
Att
XXX"(sic)
"Há previsão para o próximo concurso público de provimentos de cargos efetivos para
o Senado Federal????" (sic)
"Olá, gostaria de saber quando vai abrir concurso público do Senado para a área da
saúde? obrigada." (sic)
"Ola! Gostaria de receber noticias sobre o concurso.Poderia por gentileza me
orientar,onde devo me informar melhor,email ou site proprio." (sic)
"Boa tarde,
olhando o Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal ‐ Carreiras de Especialização
em Atividades Legislativas, existem vagas para enfermeiros... vocês já soltaram algum
edital para preenchimento dessas vagas? Não achei nada no site.
Aguardo contato.
Att," (sic)
"Prezados,
Analisando a página de acompanhamento do concurso para Analista do Senado Federal
realizado em 2011 (http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/senado11), ao clicar em
alguma opção, sempre tem‐se como resposta "a página não foi encontrada".
Ao considerar a transparência na administração pública, gostaria de ter acesso ao
conteúdo outrora publicado.
Aguardo retorno,
Respeitosamente,
XXX" (sic)
"Prezados, estou construindo um trabalho monográfico a respeito da Lei 13.183/15, no
entanto não estou conseguindo a versão integral da 4ª Reunião da Comissão, na qual
se aprovou a MP 676/15. Gostaria que, por gentileza, enviasse ao meu E‐mail, a versão
integral e se puder demais documentos que versem acerca da matéria, Muito
Obrigada." (sic)
"Gostaria de obter informações sobre o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro
ao que se remete às colônias de parceria. Também gostaria de obter informações
sobre a repercussão da revolta de Ibicaba ou revolta dos parceiros dentro do Senado
da época. E por ultimo, peço informações sobre imigrantes alemães e suíços dentro
desta mesma instituição. Muito obrigado desde já!" (sic)
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO. ” (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR, ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
REGISTRADOS RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO. ” (sic)
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO. ” (sic)
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO, ATENCIOSAMENTE." (sic)
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO. ” (sic)
"SOLICITO CÓPIAS DE TODAS AS CÉDULAS DE VOTAÇÃO DE VETOS PRESIDENCIAIS,
DEPOSITADAS PELOS PARLAMENTARES NA SESSÃO CONJUNTA 27, DO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2015, A FIM DE VERIFICAR ESPECIALMENTE, TODOS OS VOTOS
RELATIVOS AO VETO 26, ITEM 3 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO.” (sic)
"Prezados, Como funciona a aposentadoria dos servidores efetivos desta Casa. É fundo
próprio? Conta‐se o tempo de outros serviços públicos? Aposenta‐se integralmente?
Att." (sic)
"Solicito informaçoes sobre emenda individual do deputado Zezéu Ribeiro numero
13840019 functional programática 21.127.2029.210x no valor de 140 mil reais Para o
municipio de Anguera na Bahia." (sic)
"Preparo o meu projeto de mestrado para História Comparada da UFRJ, aqui no Rio de
janeiro, e necessitaria como fontes o material legislativo produzido pelo Senado federal
no recorte histórico conhecido como Pacote de Abril, em 1977. Seria possível recebê‐lo
em meu e‐mail ou, por outra, haveria a possibilidade de acessar tal material legislativo
através do sítio do Senado federal (se houver, infelizmente, não sei como fazê‐lo e
gostaria de instruções de como proceder)? Como o prazo é curto para elaboração e
inscrição do projeto de mestrado, ficaria muito grato com uma resposta em breve.
Att XXX / RJ / RJ ." (sic)
“Sou estudante de Direito e estava procurando a exposição de motivos da Lei Ordinária
nº 9.249 de 1995 no site do Senado para uma pesquisa, mas não encontrei. Os
senhores poderiam, por favor, me enviar? Desde já, muito obrigada.” (sic)
"Gostaria de ser informada sobre o que devo fazer, para ter acesso às votações
nominais ‐ sendo eleitora, quero, evidentemente, verificar se o Senador e deputado,
por mim eleitos, estão, de fato, me representando.
Por exemplo. na votação de hoje, da MP688/2015, até agora não consegui essas
informações. Como devo proceder para obter esses dados?
Grata, XXX" (sic)
“O que devo fazer para ter acesso ao pronunciamento do Professor Mangabeira Unger
na Audiência Pública na comissão de desenvolvimento regional sobre o Consórcio
Brasil Central agora dia 11/11" (sic)
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SOLICITAÇÃO
"Considerando que houve o registro de 456 Deputados presentes na sessão conjunta
27, do dia 17 de novembro de 2015, antes da votação nominal do veto 26 e que a
referida votação se deu entre às 23:28 e23:43, contando com 394 Deputados votantes,
o que só se soube após o término da votação, com a demonstração no painel, solicito
sejam informados os motivos de impedimento de cada um dos demais Deputados que
registraram presença e deixaram de votar, ao todo 62 (sessenta e dois), considerando a
determinação contida no art. 48, do Regimento Comum do Congresso Nacional:
Art. 48. Presente à sessão, o Congressista somente poderá deixar de votar em assunto
de interesse pessoal, devendo comunicar à Mesa seu impedimento, computado seu
comparecimento para efeito de quorum.
No mais, solicito que as informações de impedimentos sejam enviadas digitalmente,
por e‐mail, se possível, ou no formato possível de arquivos disponíveis ou, ainda, seja
permitida a retirada de cópia impressa. Solicito, também, que tais informações sejam
incluídas de imediato no registro da referida sessão para conhecimento de todos, em
atenção à Lei de Acesso à Informação.
Aguardo o acesso aos dados, o mais breve possível." (sic)
"Gostaria de rever na íntegra no meu e‐mail a 40 Reunião Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa Ordinária da 55 onde expõe seu parecer o Embaixador Luiz Felipe Lampreia.
[Ao vivo ‐ 40ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura ‐
Audiência Pública (Finalidade: debater sobre os efeitos na economia brasileira
decorrentes do Acordo Multilateral Pacto do Pacífico)]" (sic)
"Gostaria de saber se está previsto novo concurso para o Senado, isto que o de 2012
foi prorrogado até 2013 e já estamos no final de 2015 e nenhum novo foi proposto."
(sic)
"Gostaria de saber os nomes dos 20 senadores contrarios ao voto aberto no caso XXX."
(sic)
“Boa noite, gostaria de ter acesso a lista dos votos abertos da sessão que tratou do
caso XXX" (sic)
"Boa noite, gostaria de ajuda para encontrar resultado de votação com lista nominal
por senador. Já procurei no site, mas não encontro.
Se possível mandar link ou passo a passo. Desde já grato." (sic)
"Solicito a relação da votação nominal da sessão deliberativa extraordinária que
ocorreu na quarta‐feira, 25/11 que tratou sobre a decisão da prisão do senador XXX."
(sic)
"Gostaria de saber o custo mensal do Congresso Nacional para os brasileiros, pois as
despesas com as duas casas são muito altas. Cita como exemplo, os deputados que têm
o custo de cem mil reais entre eles e sua assessoria." (sic)
"Inicialmente, gostaria de parabenizar a transparência com a qual o Senado Federal
tem trabalhado com as suas informações. Tanto é que localizei a Previsão de
Aposentadoria dos servidores da casa e também os cargos ocupados e os cargos vagos
dos cargos efetivos do Senado Federal.
Todavia, por não ter localizado, solicito as seguintes informações:
1) Previsão de aposentadorias para os próximos 6 anos nos cargos de Consultor do
Senado, assessoramento legislativo, por subárea,
2) Detalhamento dos cargos atualmente vagos do Consultor do Senado,
assessoramento legislativo, em subáreas.
Grato pela atenção." (sic)
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SOLICITAÇÃO
“Boa tarde,
Estou interessado em realizar o próximo concurso para ingressar no senado (quando
abrir novo edital). Gostaria, se possível, da informação a respeito do salário inicial para
contador, ou o salário inicial de outro cargo que exija apenas nível superior. é que
atualmente sou funcionário público e quero traçar um comparativo entre meu salário e
o do senado. Além do salário, quais são os benefícios que o senado oferece, me refiro a
plano de saúde, vale alimentação/refeição/auxilio escolar etc. Ficarei muito grato se
puderem me responder.
att XXX." (sic)
“Gostaria de agradecer por sua resposta, mas gostaria de informar que não foi esta a
audiência onde esteve presente o Embaixador Luis Felipe Lampreia. Na oportunidade o
embaixador tratou dos seguintes assuntos: Perda da hegemonia do Brasil como líder da
América do Sul perante os países vizinhos, acordo mal sucedido entre o governo
brasileiro e os banqueiros internacionais no que se refere a taxa de juros quando da
implantação do Plano Real, sucateamento do setor defensivo do Brasil e da falta de
investimentos no setor de informática avançada, com quebra de contrato com as
empresas que investem no setor e da não participação do Brasil no Acordo Multilateral
do Pacto do Pacífico. Caso seja possível, gostaria de receber o site desta audiência, da
mesma forma que me enviaram os sites das audiências quando da sua última resposta.
No mais agradeço a atenção, colocando‐me desde já a sua disposição para quaisquer
esclarecimentos, onde estarei aguardando sua resposta. Atenciosamente, XXX." (sic)
"Gostaria de saber se é o PLC 122 que trata da ideologia de gênero, no Plano Nacional
de Educação, que está para ser votado, em dez/2015?" (sic)
“Gostaria de saber se há previsão de sair o edital do concurso do senado no ano de
2016." (sic)
"Não concordo com o gasto de verbas públicas para a iluminação do Congresso
Nacional. Enquanto se gasta dinheiro com isso, falta verba para implementação de
medidas necessárias e relevantes que beneficiam a população brasileira. Acredito que
essa coloração é um terrorismo psicológico comunista contra o povo. Como cidadã,
exijo esclarecimento referente à transparência do que foi gasto para implantação
dessas luzes. Não vamos nos curvar ao comunismo e a bandeira brasileira jamais será
vermelha." (sic)
"Gostaria de solicitar as notas taquigráficas da audiência pública promovida pela
Comissão de Assuntos Sociais, para debater a atual conjuntura das políticas destinadas
a assegurar os direitos dos idosos." (sic)
"Bom dia, gostaria de sanar uma dúvida.
Tenho interesse em poder ingressar no Senado Federal para integrar o quadro de
servidores através de concurso público, que segundo, órgãos de preparação para
concursos, o edital está prestes a ser divulgado.
Minha pergunta é a seguinte: Sendo eu servidor do senado, posso requerer em algum
momento, remoção para trabalhar em outro estado, como por exemplo em uma
Assembléia Legislativa de algum estado?
Grato" (sic)
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SOLICITAÇÃO
"Boa noite!
Meu nome é XXX, sou pesquisador da UFPE, e gostaria de algumas informações.
Analisando a tramitação de alguns PDC ligados à temática de relações internacionais,
eu não tive acesso a alguns pareceres, justificativas para votos contrários e abstenções,
dentre outras atividades. Gostaria de saber se teria como vocês me enviarem os
documentos relativos a cada uma das atividades requisitadas.
PDS MSC PDC COMISSÃO ATIVIDADE PARLAMENTAR DATA DA AÇÃO
49/1995 X X CCJ EMENDA ROBERTO REQUIÃO 17/08/1995
49/1995 X X PLENÁRIO USAM DA PALAVRA NA DISCUSSÃO NO PLENÁRIO EDUARDO
SUPLICY, ROBERTO REQUIÃO, CASILDO MALDANER, RAMEZ TEBET 16/08/1995
Aguardo contato,
XXX." (sic)
“Eu, XXX, portadora do RG de nº XXX, endereço eletrônico XXX, com endereço
comercial a XXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
venho requerer o acesso (e eventual cópia) em 20 dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º
da Lei 12.527/2011), aos seguintes dados:
Gastos das comissões parlamentares de inquérito feitas em 2015, com os custos de
viagens detalhados. No caso das comissões cujos trabalhos não foram encerrados, peço
os dados até o final do mês de novembro. As comissões são as seguintes:
CPI do Carf;
CPI das próteses;
CPI dos assassinatos de jovens negros;
CPI do futebol 2015;
CPI dos fundos de pensão;
CPI do HSBC.
Solicito que as informações sejam fornecidas em formato digital, quando disponíveis,
conforme estabelecido no artigo 11, parágrafo 5º da Lei 12.527/2011.
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas, requeiro que
seja apontada a razão da negativa bem como, se for o caso, eventual grau de
classificação de sigilo (ultrassecreto, secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo
24, parágrafo 1º da Lei 12.527/2011.
Desde logo agradeço pela atenção e peço deferimento." (sic)
"Solicito acesso à lista das Comissões e seus respectivos membros no período da
Primeira República (1889‐1930) no Senado Federal.
XXX (doutoranda pelo programa de Sociologia Política da UENF)/bolsista da CAPES."
(sic)
"Boa tarde,
Fui informada pelo CONFAZ que o Oficio CONSEFAZ nº 11/15 (que trata do aumento da
alíquota do ITCMD) foi encaminhado ao Gabinete da Presidência do Senado Federal,
seria possível ter acesso a este documento?
Caso negativo, onde poderia acompanhar a tramitação desta solicitação?
Desde já agradeço a atenção.
Att," (sic)
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SOLICITAÇÃO
"Prezados,
Gostaria de receber uma pesquisa sobre a evolução legislativa do art. 11 da
Constituição Federal.
Se esse artigo já existia em outras constituições e quando foi inserido no projeto da
atual constituição.
Analisei os anais da constituição e percebi que esse artigo e o seu conteúdo não
existiam originariamente.
Existia um art. 18 no projeto que tratava de comissão de trabalhadores." (sic)
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