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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de abril foram recebidos 81 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 81 pedidos de informação, 36 (44,5%) foram atendidos em até
um dia, 13 (16,0%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 24 (29,6%)
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foram atendidos entre seis e vinte dias e 8 (9,9%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
Prazo de resposta em abril de 2016
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 393 pedidos de informação
recebidos até o mês de abril, 199 (50,6%) foram atendidos em até um dia,
49 (12,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 115 (29,3%) entre seis
e vinte dias, e 30 (7,6%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO

Total

CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ARQUIVO
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
LEGISLAÇÃO
REMUNERAÇÃO
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
DIÁRIAS E PASSAGENS
CEAPS E NOTA FISCAL
RECURSO
Total Geral

18
13
12
8
6
5
5
4
2
2
2
2
1
1
81

%
22,2%
16,0%
14,8%
9,9%
7,4%
6,2%
6,2%
4,9%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
1,2%
1,2%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
No mês de abril houve 1 (uma) negativa de acesso (1,2%) a pedido
que solicitou informação de caráter pessoal. A razão da negativa foi
prestada ao requerente. O pedido não gerou recurso.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
14 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 17,3% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Olá! Gostaria de saber como receber noticias ou releases completas do Senado em
meu email?” (sic)
“Ola Bom Dia, queria uma informacao ja tem alguma data prevista para concurso de
cirurgiao dentista Obrigado!” (sic)
“Bom dia! Sou mestrando da XXX, e para fins de subsidiar meus estudos solicito o que
segue. Em 30.04.2015, o Prof. Heleno Torres participou de um bebate na CPI do HSBC
no Senado Federal, cujo vídeo está disponível na internet. O tema da palestra foi as
diferenças entre o ilícito cambial e tributário. Gostaria de solicitar, via e‐mail, o slide
utilizado pelo professor nessa palestra, para fins de subsidiar meus estudos acerca do
assunto.” (sic)
“Com base na lei de acesso à informação, solicito as seguintes informações: Lista
contendo as emendas ao orçamento apresentadas pelos senadores paranaenses para
o orçamento de 2016, indicando projeto, status e nome do senador.” (sic)
“Com base na lei de acesso à informação, solicito as seguintes informações: Lista
completa de servidores do Senado lotados nos gabinetes dos senadores do Paraná,
indicando nome, cargo, senador e salário – dados atualizados em março de 2016.
Lista completa com todos os comissionados dos senadores paranaenses no Senado
indicando nomes, cargos, senador e salário – dados atualizados em março de 2016.
Lista contendo informações das datas e diários de nomeação e exoneração de todos os
comissionados dos senadores Paranaenses atuais – dados atualizados em março de
2016.” (sic)
“Boa Tarde, Gostaria de saber o e‐mail do suplente do Senador XXX, è muito
importante. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Por gentileza, gostaria de saber a relação dos senadores da atual legislação são
detentores de mais de um mandato. E quantos destes foram deputados federais e por
quantos mandatos, XXX Grato” (sic)
“Boa tarde. O último concurso público foi realizado em 2012. Gostaria de saber se há
algum concurso previsto. No aguardo, obrigado e bom trabalho.” (sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se há previsão para a realização de concurso público para
o Senado ainda este ano de 2016.” (sic)
“Bom dia, estou tentando acessar o debate legislativo e a exposição de motivos da Lei
nº 12850/13, de origem do Senado, mas não consigo acessá‐los. Gostaria por favor de
receber por e‐mail. Obrigada. Abraços, XXX.” (sic)
“É possível o acesso a lista de todos os pedidos de impeachment apresentados desde
1988 ao Congresso Nacional ou somente ao Senado Federal? Se afirmativa a resposta,
onde posso ter acesso a essa? Esclareço que procuro a lista com todos os pedidos de
impeachment e não somente os contra a Presidência da República. Desde já, muito
obrigado.” (sic)
“Prezados, gostaria de solicitar pesquisa legislativa. Me foi passada a existência
(remota) de uma PEC (não sei se arquivada) na qual se proporia a criação de um
adicional, ou algo do gênero, de IPTU, que seria cobrado após concordância do
proprietário, a fim de que a receita proveniente fosse aplicada especificamente na
região do imóvel. Pesquisei no sítio eletrônico e não achei nada... A única coisa que
achei foi estranha a ideia. Agradeço pela atenção. Muito obrigado! Att., XXX.” (sic)
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“Solicito a cópia da Medida Provisória no 2.166‐67, de 24 de agosto de 2001.”
“Minha dúvida é se haverá abertura este ano (ou previsão) para um novo concurso
publico para o senado federal para os cargos de técnico e analista (nivel medio e
superior). Desde jà grato.” (sic)
“Solicito cópia de todos os projetos de lei de autoria dos Senadores Ronaldo Caiado e
Lúcia Vânia, que beneficia o Estado do Goiás”
“Solicito informação sobre a existência de servidor na ativa ou aposentado, ou ainda
pensionista com o nome: XXX, CPF XXX. Tendo em vista abertura de conta corrente
com documentação supostamente falsa.” (sic)
“Gostaria de saber se a votação parlamentar referente ao impeachment é secreta.”
“Boa noite. Gostaria de saber se há previsão de abertura de concurso, haja vista o
último ser de 2012. Desde já, meu obrigado.” (sic)
“SOLICITO A PROVA DE ANALISTA LEGISLATIVO CARGO BIBLIOTECÁRIO DO ANO 2012,
UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO ENCONTRAR EM NENHUM LOCAL DA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES! DESDE JÁ FICAREI MUITO AGRADECIDO! ATENCIOSAMENTE,
XXX BIBLIOTECÁRIO.” (sic)
“gostaria de saber qual o salário atual de um senador, bem como quais benefícios
recebem e seus valores específicos. Desde já agradeço.”
“Eu solicito a frequência do senado Tasso Jereissati no Senado Federal em toda a sua
legislatura. Acredito que é importante acompanhar o Senador que representa o meu
Estado no Senado Federal.”
“Gostaria de informações sobre o processo de tramitação de projeto de decreto
legislativo, no que concernem as seguintes questões: ‐ Qual o período que o relator
tem para elaborar o relatório do projeto de decreto legislativo? ‐ Como é designado o
relator? ‐ Qual a função do relator no projeto de decreto legislativo? ‐ O relator pode
alterar todo o conteúdo desse projeto? ‐ Se as justificativas não tiverem efeito jurídico,
o relator pode dar prosseguimento ao projeto com outros argumentos ou deve ser
editado um novo projeto de decreto legislativo? ‐ Estes argumentos devem conter
fundamento legal e objetivo? ‐ Após o relator fazer o relatório, qual será o próximo
passo? O projeto segue para análise do plenário? ‐ É necessária a apreciação das duas
Casas legislativas quando se trata de um projeto de decreto legislativo? ‐ O cidadão
comum pode opinar sobre um projeto de decreto legislativo? A opinião pública faz
parte desse processo? ‐ Na votação, após o relatoria, o projeto vai para os votantes,
membros da comissão da câmara temática a que se refere esse projeto? Essa câmara
temática é a responsável pela votação do projeto de decreto legislativo?”
“Gostaria de saber se haverá neste ano concurso pra Analista Legislativo ‐ Enfermeiro”
(sic)
“Prezados, boa tarde. Gostaria de solicitar as informações prestadas pelo Banco BDM
ao Senado, quanto ao Requerimento nº 533 de 2004. Consta que as informações foram
recebidas em 27/07/2004. Houve mais algum andamento ou trâmite após a
apresentação de informações? Fico no aguardo. Atenciosamente, XXX.
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/‐/materia/67559 .” (sic)
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“Ao Senado Federal REF.: XXX Lei de Acesso a Informação ‐ Seção II ‐ Dos Recursos
Amparado nos incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da Constituição Federal, manifesto a
minha divergência sobre a vossa resposta de 05.04.2016, pois a mesma não atende ao
que está especificado nos incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da Constituição Federal ‐
Direitos e Garantias Fundamentais. A Informação é de interesse público.
Esclareço que o pedido de informação em questão ‐ sobre o servidor XXX ‐ é anterior à
data de sua exoneração, ou seja, quando foi realizado o pedido de informação o
respectivo servidor ainda atuava no Senado Federal. Ao não fornecer a informação
solicitada, o Senado Federal, além de não cumprir o previsto nos incisos XXXIII e XXXIV
do Artigo 5 da Constituição Federal, não está obedecendo os princípios da
Administração Pública especificados no Artigo 37 da Constituição Federal. A
informação é de interesse público. Adicionalmente, a alegação de que não cabe ao
Senado Federal gerir toda e qualquer informação relativa a parentescos de servidores,
mas tão somente aquelas que interessam às atividades administrativas do Órgão,
como, por exemplo, a aplicação das regras relativas à proibição de nepotismo não
procede, pois o pedido de informação ‐ enfatizo ‐ não se restringe a parentescos de
servidores. Recomendo a releitura ‐ cuidadosa ‐ do pedido de informação original.
Além disso, tal alegação do Senado Federal NÃO encontra amparo no CAPÍTULO IV ‐
DAS RESTRIÇÕS DE ACESSO À INFORMAÇÃO da Lei de Acesso a Informação. A
informação é de interesse público.
Sendo assim, amparado nos incisos XXXIII e XXXIV do Artigo 5 da Constituição Federal,
aguardo vosso pronunciamento formal sobre este RECURSO ao pedido de informação
original, pois a vossa resposta de 05.04.2016 não atendeu à essência e ao fundamento
da Lei de Acesso a Informação. Adicionalmente, o Senado Federal deve obedecer a
Natureza Jurídica do Direito de Petição.” (sic)
“Gostaria de saber onde encontro os editais de concursos públicos passados para
trabalhar no senado federal.” (sic)
“Bom dia, Sou XXX, moro Rio de Janeiro, formado em Direito pela XXX. Recentemente,
fui aprovado no Concurso XXX; todavia estou em busca de desafios maiores. Deste
modo, gostaria de saber se há alguma previsão para Concurso do Senado Federal para
este ano de 2016. Gostaria também de saber se é possível que seja enviado o edital do
último concurso para que eu possa melhor organizar os meus estudos, uma vez que
não achei no site da instituição. Quero agradecer o bom serviço que o Senado tem
prestado em função dos últimos acontecimentos na política pátria. O Senado tem‐se
mantido forte ante todas as ameaças que surgem nestes tempos obscuros; e por se
manter forte irá sair como uma instituição que, junto com a Câmara dos Deputados,
poderá estabelecer um Sistema Parlamentarista de Governo.” (sic)
“Solicito cópia do pronunciamento do Senador Aécio Neves, realizado na sessão
plenária de quarta‐feira do dia 06/04/2016.”
“Prezados Srs, Gostaria de obter cópia integral da resposta elaborada pelo Senado
Federal ao Ofício da AGU nº 05411/2014/DIAUU/PRU1R/AGU, da qual o a Informação
nº 322/2014‐ADVOSF faz parte. Obrigado.” (sic)
“Olá, gostaria de ter conhecimento deste processo de nu´mero XXX. Gostaria de saber
o CPF de XXX. Atenciosamente, XXX.” (sic)
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NÃO
CONHECIDO1

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
NEGATIVA
DE ACESSO

Recurso não conhecido. O pedido original solicitou informação que não é de guarda do Senado Federal.
A análise não encontrou negativa de acesso.

6

“Bom dia, Gostaria de saber se o Senado Federal tem, em seu arquivo ou biblioteca, os
documentos produzidos pelos movimentos sociais e enviados para a Assembleia
Nacional Constituinte (1987‐1988). E, em caso positivo, se estão digitalizados e como
faço para ter acesso presencial a eles.” (sic)
“Meu pai, XXX, é servidor aposentado dessa instituição, e portanto recentemente teve
seu plano de saúde mudado para o Saúde Caixa. Há alguns dias ele teve um problema e
não soubemos a quem contatar, de forma que solicito a gentileza de informar se o
referido plano dá direito a ambulância em caso de emergência e, se sim, para que
número devemos ligar.” (sic)
“Solicito o envio por e‐mail da cópia da exposição de motivos do PLP 195/2001,
transformado na norma jurídica LCP 110/2001, que institui as contribuições sociais,
autoriza créditos de complementos de atualização monetária em contas vinculadas do
FGTS”.
“Olá , eu gostaria de saber onde eu encontro as presenças dos senadores em plenária.
Além disso, gostaria de saber onde eu encontro os votos de cada ´senador nas sessões
plenárias ? Nas votações que não são nominais, como saber os senadores que votaram
contra ? muito obrigado, cordialmente, XXX”(sic)
“Prezados Senhores, Gostaria de saber quais Senadores terão seus mandatos expirados
em 2019 E CONSEQUENTEMENTE terão de deixar seus cargos se não disputarem a
reeleição, sabendo‐se que a renovação será de 2/3 das cadeiras disputadas.” (sic)
“Desejo a relação de todos pedidos de impeachment desde 1988 contra Ministros do
Supremo Tribunal Federal. É possível ter acesso a essa lista. Ressalto que já enviei
mensagem anterior com solicitação similar, mas obtive uma resposta padrão
recomendando a pesquisa no mecanismo de busca do site do Senado. Contudo, lá não
constam todos os pedidos de impeachment contra Ministros do STF já protocolizados
para a Mesa do Senado e do Congresso Nacional. Desde já, obrigado!” (sic)
“Solicito o envio do caderno de provas do concurso realizado no ano de 2012 pela
banca organizadora FGV para os cargos: Analista Legislativo, na especialidade de
Processo Legislativo e para a área de Apoio Técnico Administrativo, na especialidade
de administração.”
“Olá, boa tarde! Estou precisando desesperadamente do Ato da Comissão Julgadora nº
7 de 2008, não encontro no site do senado, e em nenhum lugar da internet. Por favor
se possível envie‐me por e‐mail. Aguardo resposta. Respeitosamente, XXX” (sic)
“Boa tarde, Trabalho com o Direito e gostaria de ter acesso às atas das reuniões da
comissão de juristas que elaboraram o novo CPC, instituída pelo Ato nº 379, de 2009,
do Presidente do Senado Federal, de 30 de setembro de 2009. Encontrei apenas
algumas esparsas pela internet, porém acredito que o Senado deva ter tais
documentos em sua integralidade, apenas não consigo achá‐los. Diante do notório
interesse público de tais documentos, que representam parte da ratio legis do novo
CPC, gostaria que tais documentos me fossem remetidos, inclusive por email. Grato,
XXX” (sic)
“Gostaria de saber como posso ter acesso ao inteiro teor do relatório final da CPMI da
Petrobrás, de 2014, pois não localizei no site do Senado Federal. Muito obrigada!” (sic)
“Olá! Gostaria de visualizar a remuneração total bruta do mês de março do servidor
XXX, ocupante do cargo de Policial Legislativo dessa Casa.”
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“Prezados(as), Em relação ao pedido XXX, foi me exposto em resposta recebida hoje
que não cabe regimentalmente ao CEAPS receber produto de serviço técnico tomado
por Senador custeado na forma de ressarcimento. De forma que não cabe ao cidadão
consultar o CEAPS para solicitar tais produtos frutos do contrato do parlamentar. Desta
forma, solicito informação sobre procedimento adequado para acesso do cidadão a
qualquer produto de contrato de serviço técnico especializado realizado por
parlamentar e fruto de ressarcimento. Obrigado.” (sic)
Requer a cópia integral dos Processos Administrativos existente entre esta empresa e o
Senado.
“Eu solicito a cópia da exposição de motivos do PLC 2/2011, que dispõe sobre a
proibição de revista íntima de funcionários nos locais de trabalho e da revista íntima
em ambientes prisionais, transformado na norma jurídica 13.271/2016.”
“Prezado(a), boa tarde. Gostaria de ter acesso à documentação acerca do
procedimento legislativo e de seu histórico de tramitação do Decreto Nº 8.537, de 5 de
outubro de 2015, em virtude de trabalho acadêmico exigido pela faculdade de direito
em que estudo. Conto com a compreensão e desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente, XXX” (sic)
“Boa tarde ! Podem me informar se tem previsão de concurso público para o Senado?
Obrigada!” (sic)
“Solicito cópia escrita do discurso do Senador Paulo Paim, realizado em plenário no dia
15/04, bem como cópia do discurso do Senador Telmário Mota, realizado em sessão
extraordinária, na quinta‐feira, 14/04.”
O requerente solicita ao Senado Federal que lhe seja fornecida a sua ficha funcional e
as suas informações referentes ao cargo de Assistente Parlamentar, AP02, do Gabinete
da Liderança do Bloco da Maioria, matrícula XXX, desde seu ingresso no Senado
Federal, em 2003, informando‐se, especificamente, os valores de remuneração
recebidos, seu histórico funcional, os períodos trabalhados e os períodos de férias
efetivamente gozados ou indenizados.
“Bom dia, Sou filha do ex‐senador XXX. Nós gostaríamos de modificar algumas
informações que estão incorretas na biografia dele. Como podemos fazer?” (sic)
“Gostaria de saber onde encontrar o ultimo edital referente ao certame para a policia
legislativa. Desde já agradeço.” (sic)
“Olá, boa tarde! Por favor, preciso urgentemente do Ato da Comissão Diretora nº7, de
2008, publicado no BAP 3945 de 11/04/2008. Não estou conseguindo visualizar no site
do Senado. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Tenho interesse em fazer uma pesquisa sobre o impeachment do ex‐Presidente
Collor, como devo fazer para fazer? Sei que foi em setembro de 1992. Qual a data da
seção? Qual o Diário do SF que publicou a seção? Grato, XXX”(sic)
“Bom dia! Gostaria de solicitar uma cópia do ato de criação do arquivo da instituição.
Obrigada!” (sic)
“Solicito receber, em meu endereço, a transcrição do documento Brasil, diretrizes para
um plano de reconstrução, anunciado e lido pelo senador Fernando Collor, na
segunda‐feira ,18/04.”
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“Bom dia! Gostaria de saber como se dá o acesso dos grupos de interesse ao Senado
Federal? Há um cadastramento desses grupos? Qual o órgão do Senado responsável
por esse cadastramento? Quais os requisitos para esse registro no Senado? Se houver
um cadastramento, gostaria de receber esse cadastro, é possível? Atenciosamente,
XXX.” (sic)
“Gostaria de saber se a viagem do senador Aloysio Nunes a Washington a partir do dia
18/04 do corrente foi uma viagem oficial da casa, se sim, qual a agenda de reuniões
previstas na viagem, qual o custo da viagem para o erário público e quantos
acompanhantes realizaram a viagem conjuntamente.” (sic)
“Boa tarde, Por gentileza, gostaria de solicitar detalhes sobre a Viagem do senador
Aloisio Nunes para Washington DC, USA. Essa viagem foi oficial? Quais foram os
custos? O senador levou acompanhante, quantos e quem? Atenciosamente, XXX” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de saber se o Senado Federal disponibiliza uma listagem com os
senadores mais assíduos das sessões (presentes e ausentes) e os que apresentaram
projetos (os que estão em andamento e os concluídos). Desde já agradeço a atenção
dispensada. Att, XXX” (sic)
“Bom dia! Meu nome é XXX. Quero muito poder fazer parte desta casa. Pretendo fazer
concurso público para poder entrar pela porta da frente. Minha pergunta é a seguinte:
Quando será a previsão de um novo edital, já existe previsão. Desde já agradeço a
atenção. Obrigado.” (sic)
“Gostaria de saber se o valor de R$ 26.723,13 informado na folha de pagamento dos
senadores já inclui as cotas e verbas extras. Outra dúvida é se é possível saber mais
discriminadamente como foram usados alguns gastos informados apenas como outros
materiais, por exemplo. Obrigada.” (sic)
“Gostaria de saber o nome dos interpretes de libra da comissão” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber se ao ser agraciado com o retorno de seu mandato do ex
senador Abel Chermont, a família Chermont recebe valores mensais como fundo
indenizatorio? Grata. XXX” (sic)
PROCESSO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA SENHORA XXX, COM BASE NA LEI DE ACESSO
A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/11), INFORMAÇÕES E DEMAIS CONSIDERAÇÕES
PERTINENTES ACERCA DA NOMEAÇÃO E POSSE DE XXX.
“Bom dia, sou journalista e venho por meio desse solicitar consulta ao documento 023
da CPI do Futebol ‐ 2015. Percebo que a documentacao eh extensa, por isso agradeco a
indicacao da melhor forma de acessa‐la. Muito obrigada, XXX” (sic)
“Prezados Senhores, A XXX está promovendo atualização de Instruções Normativas
que regula parâmetros para alocação de terceirizados (secretária executiva, técnico em
secretariado, mensageiro e recepcionista), nas Unidades Organizacionais desta
Agência. Sendo assim, estamos fazendo benchmarking junto à entidades a fim de
aprimorar nossos normativos e buscar maior aderência com as práticas no âmbito do
Governo Federal, e gostaríamos de contar com a colaboração dessa Casa no sentido de
nos informar quais parâmetros utilizam para alocar posto de terceirizados em suas
unidades organizacionais. Ou seja, existe normativo que regula a distribuição de
terceirizados no âmbito do Senado? Desde já agradeço a colaboração. XXX” (sic)
“Eu solicito a cópia impressa da PEC 152/2015, que institui novo regime especial de
pagamento de precatórios no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
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“Boa tarde! Gostaria de mais informações em relação ao concurso de policial
legislativo, quais foram as últimas 3 provas aplicadas? Encontrei de 2012, 2008.
Gostaria de mais um para verificar qual foi a questões discursiva e redação aplicada.
Obrigado!” (sic)
“Saudações a esta ilustre casa, Procurei informações confiáveis a respeito de
concursos públicos para provimento de pessoal de apoio ao sistema legislativo( cargos
de técnico ou analista), e não consegui localizar. Poderiam conduzir ou informar o
“caminho” digital para conseguir essa informação. Antecipadamente , agradeço certa
da colaboração. XXX” (sic)
“Boa noite, Olhando o portal de transparencia do senado, fiquei sem entender o
porquer alguns senadores gastam menos e outros muito. Observei também que alguns
senadores novos chegam com muita sede. Quanto ganha cada senador?” (sic)
“Olá, boa tarde. Sou professor universitário e estou realizando uma pesquisa sobre
uma emissora local do estado do Rio Grande do Norte, e tenho procurado o decreto‐lei
que outorga a concessão a antiga TV Potengi para explorar os serviços de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. A única
informação que tenho é que a concessão foi dada em 20 de setembro de 1988 no
governo de José Sarney. Gostaria de contar com o apoio de vocês para dar
continuidade a pesquisa e dessa forma progredir para a construção do conhecimento
científico. Peço encarecidamente o decreto‐lei com seus artigos em formato de
imagem para anexar na pesquisa. Desde já agradeço a compreensão.” (sic)
“Caros amigos, boa tarde. Sou XXX e estou preparando um infografico mostrando o rito
do impeachment. Preciso de informações, ou alguma referencia grafica pra aprimorar
o info. Na verdade eu quero mostrar em uma imagem do plenario do Senado como
sera o passo a passo do rito. Se puderem me ajudar fico muito agradecido. Mando em
anexo a arte que estou produzindo do Senado Para o infografico. Forte abraço XXX”
(sic)
“Gostaria de saber como posso fazer a minha inscrição para o técnico legislativo ou
policia legislativa?” (sic)
“Boa noite, sobre concurso para enfermeiro, como vejo? Pois só acho sites de venda de
cursos preparatórios.” (sic)
“BOA NOITE! GOSTARIA DE SABER ONDE CONSIGO VISUALIZAR A RELAÇÃO DOS
SENADORES QUE POSSUEM FICHA SUJA. JÁ TIVE ACESSO A ESTA INFORMAÇÃO DOS
DEPUTADOS, MAS DO SENADO NÃO APARECE EM LUGAR ALGUM. ISSO SIGNIFICA QUE
NÃO TEMOS SENADORES COM FICHA SUJA, COMO TEMOS DEPUTADOS?” (sic)
“Boa tarde, gostaria de saber o nome do 2º Suplente do Ex‐Senador Arlindo Porto
Neto, pois pelo site não consegui achar, só consta o nome da 1ª suplente da chapa,
desde já agradeço a atenção e gentileza e aguardo o retorno com a resposta,
cordialmente, XXX” (sic)
“Gostaria de saber como posso ter acesso às transcrições dos discursos dos senadores
brasileiros do período de 1950 à 1955. Desde já, agradeço.” (sic)
“Senhores, pesquiso, para livro, biografia e fotos de dois grandes brasileiros, Ulisses
Guimarães e Franco Montoro, ambos fazem parte do livro VERDADES HISTÓRICAS,
prefaciado por Tancredo Neves, com seus depoimentos ao autor, XXX. Senhores,
possuidor de vasto material (depoimentos dos anos 80) sobre ambos, meu irmão
resolveu homenagear ambos, em livro exclusivo, para tanto, se faz necessário
biografias e FOTOS, com a devida autorização para publicação. Desde já agradeço
qualquer colaboração. XXX” (sic)
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“Boa tarde, procurei no site do Senado, da FGV e em outros sites na internet, mas não
achei o arquivo da prova de Consultor Legislativo, subárea: Economia do Trabalho,
Renda e Previdência. Seria possível localizar esse arquivo e me enviar? Grato.” (sic)
“Prezados Senhores, Necessito saber sobre a data de publicação da cassação do
senador WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, no ano de 1975. Ele foi eleito pela ARENA,
para exercer o mandato de senador da República, por Pernambuco (1971/1978).” (sic)
“Por favor, disponibilizem os dados abertos em um formato aberto. CSV sem estar em
formato EXE já seria um bom começo.
http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/servidores/consulta_remuneracao.asp
Do jeito que vem, é impossível automatizar a importação dos dados em sistemas *nix.”
(sic)
“Sou doutorando em direito e gostaria de obter os discursos, depoimentos,
testemunhos e documentos referentes a comissão, denominada de “Comissão
encarregada de examinar os serviços do Departamento Federal de Segurança Pública”,
presidida pelo senador Dario Cardoso. O requerimento que a originou é de 30 de abril
de 1946, apresentado pelo deputado Euclides de Oliveira Figueiredo. Foi encerrada
sem conclusão em 7 de setembro de 1946.” (sic)
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