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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de dezembro foram recebidos 69 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

180

165

160
140

121

120

127

128

104

100

89
73

80
60

45

85
69

58

50

40
20
0

1

2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 69 pedidos de informação, 39 (56,6%) foram atendidos em até
um dia, 9 (13%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 14 (20,3%) foram
atendidos entre seis e vinte dias e 7 (10,1 %) foram atendidos em mais de
vinte dias.
PRAZO DE RESPOSTA EM DEZEMBRO 2015
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2015
Em relação ao ano de 2015, dos 1114 pedidos de informação
recebidos até o mês de dezembro, 480 (43,1%) foram atendidos em até
um dia, 222 (19,9%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 353 (31,7%)
entre seis e vinte dias, e 58 (5,2 %) em mais de 20 dias. Na data de
emissão deste relatório (25/01/2016), havia 1 (0,1%) pedido do ano de
2015 em tramitação fora do prazo legal.

2

PRAZO DE RESPOSTA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015
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3. TEMAS DOS PEDIDOS DE DEZEMBRO/2015
ASSUNTO
Atividade Legislativa
Concurso Público
Atividade Administrativa
Servidor
Senador
Contratos e Licitações
Outros
Voto e Presença
Remuneração
Gastos com Saúde e Telefonia
Total Geral

Total geral

%

32
7
6
6
5
4
4
3
1
1
69

46,5%
10,2%
8,7%
8,7%
7,2%
5,8%
5,8%
4,3%
1,4%
1,4%
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
23 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 33,3% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
STATUS
"Venho por meio deste baseado na Lei 12.527/2011 regulamentado pelo ato ATC‐9‐
2012 do Senado Federal sendo as seguintes: Devido a limitação de 2000 caracteres
estão solicitação está sendo dividida em 4 partes que poderá ser respondida em
apenas um atendimento. a nova resposta da solicitação 0018600/15/WW deverá ser
efetuada separada e detalhada. Parte 01/04 No atendimento nº 1340956 a solicitação
0018600/15/WW foi atendida adequadamente e corretamente. Já a solicitação
0018734/15/WW não foi atendida como solicitado, apenas item 1 foi respondido
adequadamente. As informações fora evasivas ou estão incompletas impossibilitando
que eu determine se as medidas que foram adotadas ostensivas ou efetivas, e que não
existe a possibilidades adulteração ou forma de bular o aferimento da jornada de
trabalho neste contrato solicito as seguintes detalhamentos: Item 01 ‐ Portanto
questiono a aferição da jornada de trabalho neste contrato e como ela feita faz parte
ou não deste contrato ? no meu entender todas minhas solicitações beneficiariam o
ATENDIDO
Senado Federal já sempre aponto falhas e erros que estão presentes seja no sistema
informação ao cidadão quanto na forma de fiscalização. A não ser que não ser que no
entendimento do Senado Federal não e de interesse do publico que terceiros tenha
acesso a informações que possam gerar denunciar sobre irregularidades neste
contrato. Item 02 ‐ Como as informações solicitadas são muito bem detalhadas e
organizadas e mesmo assim como ocorreu em solicitações anteriores peço que tenha
maior atenção a respostas desta solicitação e nova resposta da solicitação
0018734/15/WW, pois está solicitação foi esquecida por 30 dias e apenas agora
30/11/2015 está sendo respondida de forma pouco clara e evasiva. e que antes da
resposta ser encaminhada para o solicitante seja verificado e confirmado que
informações não estão sendo esquecidas ou artigos da Lei 12.527/2011 regulamentado
pelo ato ATC‐9‐2012 do Senado Federal estejam sendo ignorados." (sic)
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SOLICITAÇÃO
STATUS
“Continuação Parte 02/04 Item 03 ‐ Como as informações que estou solicitando são
sobre medidas adotadas após denuncia de adulteração do ponto eletrônico efetuada
por mim no dia 13/03/2015, acredito que minha denuncia não são apenas sem
especulação sem base e fundamento pois se fosse o ponto eletrônico não precisaria ser
mudado de lugar e nem quem tinha acesso administrativo e como era feito este acesso
seria mudado pois pelo que sei o ponto eletrônico estava no mesmo local a mais de 3
anos desde o contrato anterior que era fiscalizado pelo mesmo Sr. XXX atual fiscal
deste contrato no qual fiz a denuncia e que acredito que seja o responsável por parte
do conteúdo da resposta deste atendimento nº 1340956, justamente a parte
relacionada a o ponto eletrônico, ou a mudança do ponto eletrônico se deu por alguma
informações que foi feita pela empresa e seus responsáveis dias após a denuncia na
reunião quando ficou acertado que essa mudanças seriam necessárias poispoderia ou ATENDIDO
já havia ocorrido incidentes ou possibilidade de alteração do ponto eletrônico ou que
alguns técnicos ou operadores estavam alterando o horário do relógio interno fazendo
assim com que o documento Cartão de Ponto usado para aferir a jornada nunca
apresentasse furos ou ausência? As informações prestadas no atendimento nº
1304268 deixaram muitos pontos em aberto e por esse motivo fiz uma nova solicitação
pedindo mais detalhes para que assim ter certeza que outros fatos e fatores que
ocorreram após a denuncia poderiam ou não ter sido evitados, a lei não me obriga a
informar para qual finalidade usarei estas informações, mesmo assim de forma
amigável informei aos gestores que havia forma de burlar e como poderiam bular e
mesmo que alguns destes responsáveis pela fiscalização tenha desmerecido e deram
baixa credibilidade a informações repassadas." (sic)
"Continuação Parte 03/04 Item 04 ‐ Se as informações de quem tem acesso
administrativo ao pontos eletrônico, como e efetuada a exportação dos dados, se os
funcionários mencionados na reunião do dia 13/03/2015 ainda tem acesso
administrativo ao ponto eletrônico podendo fazer alteração sensíveis, se o Sr. XXX
efetua ou não o acompanhamento da exportação dos dados, se essas informações são
sigilosa deve ser informado na resposta tudo de acordo como manda a lei agora se não
se estas informações são de interesse publico deverão ser respondidas como solicitado
sem ocultar e ignorar qualquer detalhe. Item 05 ‐ portanto solicito que a solicitação
0018734/15/WW seja reavaliada e respondida novamente atendendo cada um itens e
seus detalhes, e caso a informação seja sigilosa deverá descriminar qual informação e
por que e sigilosa como manda a lei sem exceções. Caso as informações não estejam
ATENDIDO
classificadas com Sigilosos ou Não sigilosos, elas deverão encaminhados para Comissão
Permanente de Acesso a Dados para que esta classificação seja efetuada e minha
solicitação seja atendida corretamente. Se as informações que solicitei são sigilosa ou
informação classificada como consta o Art. 17 bastará informa quais são, por que são e
qual seu nível de sigilo, respeitando os artigos 15, 16, 17, 20 e 21 presente no ATC‐9‐
2012 do Senado Federal, Caso as informações solicitadas não possam ser atendidas
através da Lei 12.527/2011 isso deverá ser informado na resposta, agora caso as
solicitação sejam de interesse publico deverá ser respondido como solicitado e caso
não possa responder determinado item ou parte dele deverá informa o motivo
detalhado o do por que não." (sic)
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SOLICITAÇÃO
“Parte 04/04 E por ultimo por acreditar que estes atendimentos não estão sendo
respondidos corretamento tendo informações relevantes ignoradas, negativas de parte
da solicitação sem informar sua classificação, respostas evasivas e demora ou
esquecimento de prestar uma resposta estão sendo feita de forma intencional como
consta no Art. 5º no ATC‐9‐2012 do Senado Federal devido a envolvimento pessoal de
servidores com funcionários terceirizados deste contato solicito o nome completo de
cada um dos envolvidos na resposta do atendimento nº 1304268 na parte de que
envolva questão relacionada a ponto eletrônico e a resposta desta solicitação.
Para todas informações solicitada qualquer item ou parte da solicitação deverá
respeitar e seguir o Art. 16, § 2º, no qual solicito obter o inteiro teor da decisão
denegatória de acesso, por certidão ou cópia, bem como cópia autenticada do restante
dos autos. Deixo minha insatisfação pois vejo que sempre que minha solicitação tem
haver com o ponto eletrônico e a possibilidade dele estar sendo adulterado encontro
resistência para obter informações detalhadas, muitas solicitações tem acesso negado
mais motivo da negação não e informado nem se posso ou não recorrer isto já foi
reclamado em outras solicitações mais persiste me levando a crer que feito de forma
intencional ou falta de treinamento pois quando não ressalto que determinado atrigo
da lei deve ser seguido simplesmente ignoram algum dos itens na solicitação ou
esquecem de informar por que foi negado se posso ou não recorrer. Caso algum ponto
da minha solicitação cause duvida ao Senado Federal e seus setores as duvidas
poderão ser esclarecidas apenas por meio de email para uma maior transparência e
segurança do solicitante." (sic)
"Gostaria de ler a PLC 125/2015 da Dra. Marta Suplicy. como faço para conseguir o
projeto?" (sic)
“Gostaria de receber informações sobre: o valor do salário de um senador e a sua
verba indenizatória, o valor da sua verba de gabinete, a quantidade de assessores em
cada gabinete de acordo com o regimento interno da Casa, o total gasto por mês com
viagens oficiais dos senadores e servidores da Casa, o total de servidores concursados,
seus nomes, cargos e salários, o total de servidores comissionados, seus respectivos
nomes e salários, o total gasto em todas as edições do projeto Jovem Senador, o total
gasto mensalmente com a impressão do Jornal do Senado, o número de impressões
que cada senador possui junto à gráfica do Senado e o total gasto mensalmente com
serviços de limpeza e segurança da Casa.” (sic)
"Gostaria de obter mais informações sobre a pec 51 e pec 300 e o andamento
atualizado dos projetos frente ao legislativo. Ambas são de extrema importância para o
cenário político e social do Brasil na atualidade." (sic)
“lista de presença dos senadoresnas sessões de 2015." (sic)
"Solicito cópia da PEC 110/2015 que restringi a quantidade de cargos em comissão na
administração pública e estabelecer processo seletivo público." (sic)
“Olá, tudo bem? Tenho muito interesse em ingressar no quadro de funcionários do
Senado Federal, especialmente na área da Polícia Legislativa. Portanto, gostaria de
saber se há previsão de concurso público para respectiva área, visto que já decorre três
anos da realização do último concurso. Desde já, meu muito obrigado." (sic)
"Bom dia, Gostaria de saber se existe alguma previsão para concurso em 2015? quais
seriam os cargos?" (sic)
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STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"Solicito a cópia do PLC 77/2015, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação." (sic)
"Boa tarde, estou fazendo um trabalho da faculdade na qual o tema é: Direito do idoso
em situação carcerario, se possivel gostaria de informacões como funciona por favor !!!
Desde ja agradeco." (sic)
"Quero saber o resultado da votação da PLN 5/2015, constando nome do Parlamentar
e o partido e como ele votou, aprovando ou desaprovando a revisão orçamentária, eu
não encontrei no site do Congresso, poderiam me ajudar?" (sic)
"Olá bom dia. Por favor, onde vejo o nome dos deputados e senadores que fizeram a
votação admitindo o veto do projeto de regulamentação da profissão de designer
ocorrida ontem 01/12/2015(foram 221 votos concordando com o veto presidencial)
Agradeço enviar o link Obrigado" (sic)
"Sinceramente, com a situação atual do país, há necessidade de senadores irem à Paris
na COP21????? Quem pagará e mais essa conta??? Eles estão indo pagando suas
despesas?????" (sic)
"Prezados, Gostaria de saber como é a aplicação da legislação, normas infra‐legais e
atos internos sobre nepotismo no serviço público. Ou seja, qual grau de parentesco
atingido e vinculados a quais cargos, além dos senadores. Mais especificamente,
gostaria de saber se há vedação para que sejam contratados como comissionados no
Senado Federal pessoas com qual grau de parentesco com senadores, chefes de
gabinete, assessores técnicos e quais outros eventuais cargos ou funções. Obrigado,
XXX."(sic)
“Gostaria de saber quem é o autor e o relator da Lei 12.850, de 02.08.2013.” (sic)
“Gostaria de receber uma cópia do discurso do Senador Roberto Requião, realizado na
sessão deliberativa do dia 3/12/2015." (sic)
"Prezados, Gostaria de saber como é a aplicação da legislação, normas infra‐legais e
atos internos sobre nepotismo no serviço público. Ou seja, qual grau de parentesco
atingido e vinculados a quais cargos, além dos senadores. Mais especificamente,
gostaria de saber se há vedação para que sejam contratados como comissionados no
Senado Federal pessoas com qual grau de parentesco com senadores, chefes de
gabinete, assessores técnicos e quais outros eventuais cargos ou funções. Obrigado,
XXX."(sic)
"Se possível, gostaria de ter acesso ao histórico do Ex Senador Moacyr Dalla
Bernardino." (sic)
"Pesquisei muito no material disponível na internet e não consegui obter cópia dos
documentos abaixo listados:
1) PARECER 053 ‐ CN. DCN 16 05 PAG 0895
2) PLN 8/1978
3) Exposição de Motivos a Lei n 6.533/1978
Como conseguiria obter este material?
Atenciosamente, XXX" (sic)
“Gostaria de receber o texto inicial completo do PLS 559/2013, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública.” (sic)
“Gostaria de receber a resolução que garantiu 20% de vagas para negros em concursos
do senado." (sic)
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STATUS

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"BOA TARDE! MEU NOME É XXX, SOU ENFERMEIRA E QUERO SABER QUANDO SERÁ O
PRÓXIMO CONCURSO PARA O SENADO, POIS EU LI EM UMA MATÉRIA QUE SERÁ EM
2016. ISSO PROCEDE? GRATA!" (sic)
"Solicito os pronunciamentos do Senador Fábio Lucena de 1987 à 1995." (sic)
"o ATC 16/2005 que trata da regulamentação de cópias no âmbito do Senado ainda
está vigente? se sim gostaria de uma cópia do documento e se não gostaria da cópia do
novo ato que regulamenta as reproduções de cópia." (sic)
"Solicito cópia integral, por e‐mail, da prova de concurso público do Edital nº 02 de
dezembro de 2011, realizado pelo SENADO FEDERAL, onde escolheu a banca
organizadora, Fundação Getúlio Vargas, doravante denominada FGV para execução do
edital do concurso.
Solicito: Cópia integral das provas e gabaritos aplicados pela banca FGV, referentes a
ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISTA)
Destaco que tal informação não encontra‐se disponível no SENADO FEDERAL e na
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV.
Atenciosamente, XXX
EDITAL N° 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
*Edital atualizado conforme Edital nº. 6, de 05 de janeiro de 2012, publicado no DOU
nº. 5, Seção 3, página 192.
ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISTA)
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior
em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES: Ao Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, Especialidade
Jornalista, incumbem atividades de supervisão, coordenação ou execução
especializadas, em graus de maior e mediana complexidade, referentes a trabalhos de
relações públicas, redação, revisão, coleta e preparo de informações para a divulgação
oficial falada, escrita ou televisionada." (sic)
"Gostaria de ter acesso às votações nominais dos Senadores dos estados da região
sudeste na forma de planilha para a composição de estatísticas quanto às votações dos
senadores comparadas com o resultado." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber como faço para obter uma informação específica a
respeito do processo legislativo das chamadas leis delegadas. É possível ir até o arquivo
do senado e pesquisar?" (sic)
“Solicito a lista com os nomes dos senadores que aprovaram o déficit de 120 bilhões.
Essa é uma informação fundamental pra definir meu voto nas próximas eleições.
Grato" (sic)
"Requer o envio de cópia do parecer elaborado pelos professores de Direito Financeiro
Carlos Walder da Universidade Federal de Pernambuco; Heleno Torres, da
Universidade de São Paulo; Misabel Derzi, da Universidade de Minas Gerais, sobre as
contas da Presidenta da República do ano de 2014, entregues pelo Advogado‐geral da
União, no dia 24/11, à presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do
Congresso, senadora Rose de Freitas (PMDB‐ES)." (sic)
“Gostaria de receber a lista de votação nominal da MPV 512/2010, que estabelece
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e da indústria automotiva.” (sic)
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STATUS

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
"Prezados, Requeiro informar o número total de cargos efetivos vagos e ocupados no
Senado Federal, as aposentadorias de servidores efetivos que ocorreram neste ano, o
número de servidores efetivos com 60 anos ou mais e o número de Comissionados sem
vínculo efetivo. E também, o número de terceirizados que atuam nas áreas fim e
administrativa." (sic)
"Olá, boa tarde. Com base na Lei de Acesso a Informação, gostaria de ter acesso ao
dossiê completo da Lei 10.603/2002 e da Lei 9.787/1999 bem como suas respectivas
notas taquigráficas das discussões dos parlamentares, para fins de estudo.
Desde logo agradeço a atenção. Respeitosamente, XXX." (sic)
"Prezados, Gostaria de solicitações complementares ao pedido de nº 0022942/15/WW.
No caso de um ocupante de cargo em comissão, SF02, não integrante do quadro
efetivo desse Senado Federal, existe vedação para que um parente até o 3º grau desse
comissionado venha a ser nomeado para ocupar um cargo em comissão nesse Senado?
E ainda, há algum tratamento diferenciado no caso desse parente a ser nomeado ser
servidor público federal, que, na hipótese, seria cedido de seu órgão de origem a esse
Senado Federal? Obrigado." (sic)
"Gostaria de saber quais foram os motivos e provas contra o ex‐presidente Collor de
melo que possibilitou o impeachment do mesmo que continua no congresso e
responderá novamente por corrupção. E com relação a presidente Dilma????? O que
foi provado contra a mesma que possibilita o seu afastamento??????Estamos de olho e
temos o direito de esclarecimentos. Não tenho partido político,o meu partido é o
Brasil......" (sic)
"Solicito o texto final do PLC 77/2015, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, nos termos da
Emenda Constitucional nº 85/2015, aprovado em plenário, quarta‐feira, 9/12". (sic)
"Solicito cópia do PLC 106/2014, que regulamenta o exercício da profissão de detetive
particular." (sic)
"Solicito uma cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada no dia
20/10/2009 pela CMA, que debateu a experiência brasileira na utilização de energia
nuclear nas usinas de Angra I e II." (sic)
"Prezados, bom dia. Gostaria de obter uma planilha com os nomes e os respectivos e‐
mails institucionais dos Consultores Legislativos do Senado Federal em exercício." (sic)
"Solicito a transcrição da audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos
(CDH) na data de 14 de setembro de 20115, com o tema As cotas para negros e o
conflito entre os direitos administrativo e constitucional. Solicito em formato word."
(sic)
"Olá! Sou uma pessoa com deficiência física. E tenho acompanhado o desenvolvimento
da lei nº 13.146 de 06 de Julho de 2015, denominada Lei Brasileira da Inclusão, e
depois de sua promulgação me veio as seguintes dúvidas: Por que a referida lei não faz
nenhuma menção à reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com
deficiência? Por que não é regulamentado nessa própria lei o modo como deve ser a
convocação de pessoas com deficiência em concursos públicos? Será que o direito ao
trabalho de que cita a referida lei é restrito ao setor privado? Contando com a cordial
atenção e assistência desta instituição, desde já agradeço e aguardo uma resposta,
XXX" (sic)

9

STATUS

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

SOLICITAÇÃO
“Prezados, Gostaria de obter o Anexo integrante do Parecer nº 92/2015, o qual é
citado mas não consta do documento." (sic)
"Olá, Solicito, para análise, por favor, a última conta de luz (fatura) do prédio
administrativo do Senado Federal. Se existirem vários prédios administrativos ou vários
medidores, favor enviar a última conta de luz de cada um. Obrigado. Atenciosamente."
(sic)
"Gostaria de saber por que existem os tres tipos de gratificação abaixo para o senado??
Gratificação de Atividade Legislativa, Gratificação de Representação , Gratificação de
Desempenho 60%. Qual a base legal para essas gratificações?? no aguardo." (sic)
"Prezados, O senado deveria colocar o em seu site, o resultado das votações abertas,
para o contribuinte saber como está votando o seu senador. Por exemplo, o PLC
186/2015, projeto bem polêmico, não encontro como os senadores votaram.
Obrigado, XXX" (sic)
"Boa noite, gostaria de saber informações sobre o próximo concurso do Senado
Federal. O concurso vai ser realizado em 2016? E demais informações. Obrigado." (sic)
“Gostaria de saber como está o PLS n.º 368/2012 que dá aos municípios autonomia
para definir a largura da área de preservação permanente em área urbana
consolidada." (sic)
"Boa tarde ! Desejo acompanhar a publicação do Edital de concurso, para Técnico de
Enfermagem do SENADO FEDERAL. Por conseguinte, como ou onde devo ficar
ATENTO?" (sic)
"Quero saber se posso receber a relação dos Senadores que detém concessões públicas
de rádio e TV." (sic)
"Solicito cópia da prova para o cargo de Consultoria e Assessoramento
Legislativo/Assessoramento Legislativo/Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral
e Processo Legislativo aberto pelo edital nº EDITAL N° 1, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
realizado pela banca Fundação Getulio Vargas no dia 11/03/2012. O pedido é
direcionado ao Senado Federal visto que a banca contratada (FGV) não disponibiliza a
prova para consulta em seu site." (sic)
“Solicito receber o texto na íntegra do PLS 173 de 1991.” (sic)
"Boa tarde, Quantos cargos vagos existem atualmente em cada área de Consultor?
Obrigada.?" (sic)
"Boa noite, Favor enviar, se possível, inteiro teor do Projeto de Lei n. 92, de 1994, do
Senado Federal, acerca da regulamentação do art. 102 da CF de 1988, sobre a arguição
de descumprimento de preceito fundamental." (sic)
"Gostaria de saber em que pé se encontra a tramitação do Acordo de Previdência
Social Brasil/Estados Unidos, assinado pelos Presidentes da República dos respectivos
países em 30/06/2015 e que depende de ratificação do Congresso Nacional para entrar
em vigor. O motivo é que trabalhei nos Estados Unidos por 10 anos consecutivos e
preciso contar esse tempo para melhorar minha aposentadoria, que foi corroída pelo
famigerado fator previdenciário. Grato pela atenção, XXX." (sic)
"Bom dia! Sobre o tema transparência na gestão, o Senado disponibiliza um relatório
de despesas empenhadas por natureza e elemento da despesa?" (sic)
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SOLICITAÇÃO
"Em audiência pública na Comissão Senado do Futuro, a diretora da Secretaria de
Transparência, Dona Elga, afirmou: Temos a base de dados de todos os telefones fixos
do Brasil, cedida pela Anatel em convênio institucional. Muitas vezes, o instituto
compra uma base de dados que não é fiável como a nossa, que é absolutamente fiável.
Com base nessa afirmação solicito a íntegra do texto do convênio institucional citado."
(sic)
"Biografia de Wilson de queiroz campos." (sic)
"Olá, Preciso saber quais foram as ações tomadas pelo Senado Federal diante das
irregularidades apresentadas no Relatório de Fiscalização Sorteio de Municípios ‐ Santa
Quitéria do Maranhão/MA. Este relatório foi enviado ao Senado Federal em 2005 para
as devidas providências. O relatório supracitado foi anexado para ajudar nas buscas da
informação que solicite. Grato pela atenção. XXX." (sic)
"Gostaria de detalhes sobre pagamentos relacionados ao processo 613/2015‐85, que
se refere a atendimento de pessoas do Senado Federal, em consultas médicas fora da
rede credenciada. Pelo que entendi seriam reembolsos . Obrigado, XXX." (sic)
"Solicito o discurso do Senador José Medeiros proferido no dia 01/10/2015, referente
ao projeto de lei de autoria de S. Exª que concede crédito presumido do PIS/PASEP e da
COFINS nas aquisições da pluma de algodão." (sic)
"Boa tarde, Gostaria de solicitar a discriminação dos gastos dos parlamentares com o
tipo de despesa Contratação de serviços de apoio ao parlamentar para todos em
exercício. Se possível, incluir os dados de todos em uma mesma planilha para que
possam ser calculadas médias e outras estatísticas relacionando UF, partido, entre
outros. Desde já agradeço, Atte., XXX." (sic)
"Solicito o Relatório de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo (CDR) no ano de 2011, além da composição da CDR, com membros titulares e
suplentes, no período 2011 e 2014, para fins acadêmicos." (sic)
"Solicito saber o teor das Reuniões Deliberativas e as Reuniões Deliberativas com
Reunião de Trabalho da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) no
Biênio 2013‐2014, uma vez que tal informação não consta no Relatório de Atividades
Desenvolvidas do período acima citado." (sic)
"Estou procurando a versão final da LDO 2016, mas ainda não identifiquei. Procuro
especificamente o anexo IV.11 que trata das renúncias tributárias para 2016." (sic)
"Gostaria de ter cesso ao aúdio do pronunciamento do senador Pedro Simon, realizado
em 10/12/2014. Discurso de despedida do Senado Federal. Obrigado desde já. Att,
XXX" (sic)
"Solicito o envio de uma lista contendo o nome de todos os partamentares." (sic)
"Gostaria de solicitar o valor total gasto pela CPI do Futebol, além dos gastos
discriminados da comissão, desde a sua constituição, em julho, até a última reunião,
em dezembro." (sic)
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