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

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de maio foram recebidos 153 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 153 pedidos de informação, 91 (59,5%) foram atendidos em até
um dia, 13 (8,5%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 33 (21,5%)
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foram atendidos entre seis e vinte dias e 16 (10,5%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
Prazo de resposta em maio de 2016
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 546 pedidos de informação
recebidos até o mês de maio, 290 (53,1%) foram atendidos em até um dia,
62 (11,4%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 148 (27,1%) entre seis
e vinte dias, e 46 (8,4%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO

Total

%

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

43
27
20
19
12
9
7
5
2
2
2
2
1
1
1
153

28,1%
17,6%
13,0%
12,4%
7,8%
5,9%
4,6%
3,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
0,7%
0,7%
0,7%
100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
No mês de abril houve 5 (cinco) negativas de acesso (3,2%). Três
pedidos solicitaram informações de caráter pessoal. Em outros dois, o
requerente solicitou uma série de documentos com restrição de acesso.
As razões das negativas foram prestadas aos requerentes. Esses pedidos
não geraram recurso.
Além disso, um pedido teve negativa parcial, já que um dos
documentos solicitados tem restrição de acesso. O requerente protocolou
recurso em relação a esse documento, solicitando sua desclassificação. A
manifestação foi encaminhada para a instância recursal, sendo o
requerente cientificado do encaminhamento.
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5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
43 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 28,1% do total do mês.
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Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
“Bom dia, gostaria de saber se esta previsto concurso publico para este ano no Senado
Federal, para nível médio e superior. Obrigado pela atenção.” (sic)
“Boa noite! Gostaria de saber se o Senado promoverá concurso este ano. Att, XXX.”
(sic)
“Boa tarde, Onde posso acessar para saber sobre os concursos que deverão sair em
2016 para os cargos de Fisioterapia. Aguardo a resposta e obrigado pelo retorno.”(sic)
“Gentileza informar o andamento do processo 00100.134825/2015‐93 que se encontra
em tramite nesta administração.” (sic)
“Solicito a exposição de motivos referente à Medida Provisória nº 2186‐16, de 2001
que foi revogada pela Lei ordinária 13.123 de 20 de maio de 2015, preferencialmente
por email.”
“Como estou fazendo um estudo sobre os salários de determinadas categorias em
todo o serviço público, gostaria de saber qual é o salário bruto do agente de segurança,
do ascensorista e do copeiro ou garçom do Sendo Federal. Grato. XXX” (sic)
“Bom dia, tudo bem? Solicito, dentro do possível, um documento que contenha o
nome dos senadores participantes na votação do processo de impeachment do
presidente Fernando Collor, em 30 de dezembro de 1992. Se for possível, requiro
também os votos de cada um dos senadores. Obrigado, XXX”
“Prezados, Solicito o Ofício nº 11/G/SG/AFEPA/PARL, de 28 de abril de 2016, do
Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao RQS 216/2016. Muito obrigado!” (sic)
“Prezado responsável pelo Arquivo do Senado Federal‐ Escrevo um livro que pauta a
história da democracia brasileira e, para tanto, preciso de informações do arquivo do
Senado Federal. Se for possível informar, peço que envie‐me as seguintes informações
(de preferência, com digitalizações dos documentos): Os dados eleitorais (número de
votos de todos os candidatos à presidência da República e o vice‐presidente Nilo
Procópio Peçanha) entre 1891 e 1930; Se existir algum documento que informe,
solicito o número habitacional do Brasil no mesmo período (solicitarei também ao
IBGE); Agradecido, XXX” (sic)
“Olá !Tem concurso para trabalhar no senado? Câmara? Onde ver isso? Obrigado,
Aguardo retorno.” (sic)
“Quais foram os senadores que votaram a favor da Pec 65/2012?” (sic)
“Prezados, Gostaria de saber dessa Casa a quantidade de cargos vagos, ocupados e,
ainda, aposentadorias previstas para o Técnico Legislativo ‐ Policial Legislativo Federal
para os anos de 2016 até 2020.” (sic)
“Prezados senhores, gostaria de ter acesso ao arquivo do processo legislativo no
Senado, do plc 18/99(câmara) que deu origem a LRF, O arquivo de sua tramitação na
Câmara de Deputados, já consegui. Todavia não consigo ter acesso ao arquivo
eletrônico de sua tramitação regimental no Senado. A resposta poderá ser enviada
para o email XXX Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, subscrevo‐me
XXX” (sic)
“Gostaria de receber a exposição de motivos do PLN 31/1979, originado pela MSG
92/1979, que dispõe sobre a concessão comercial entre produtos e distribuidores de
veículos automotores de via terrestre.” (sic)
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“Olá, gostaria de saber como faço para saber a quais partidos e senadores foram a
favor ou contra a aprovação de uma PEC?” (sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se tem previsão no lançamento do edital para concurso
técnico legislativo. Aguardo com anseio sua resposta.” (sic)
“Caros, Solicito as listas de senadores das legislaturas 51, 52, 53, 54 e 55. Caso possível,
gostaria de receber tais listas em formato Excel ou qualquer outro compatível com o
programa de planilhas. Grato.” (sic)
O serviço de buscar esses dados
(http://legis.senado.gov.br/dadosabertos/comissao/SIGLA_COMISSAO) não funciona
com nenhuma sigla que possua números.” (sic)
“Solicito a cópia do PLN 2/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2017.”
“Boa tarde! Gostaria de saber se há previsão para o concurso público do Senado
Federal. obrigada.” (sic)
Solicito a cópia da MPV 672/2015, que dispõe sobre a política de valorização do salário
mínimo para o período de 2016 a 2019.
“Eu solicito cópia do discurso de posse do General João Figueiredo no ano de 1979.”
“Eu gostaria de ter acesso ao relatório de impeachment do senador Antônio Anastasia.
Onde eu consigo baixar esse relatório.” (sic)
“Prezados, existe alguma previsão para concurso público para cargos desta casa?
Pergunto isso porque a imprensa está divulgando esta informação devido aos cargos
que estão desocupados. Procede isso? XXX.” (sic)
Gostaria de receber por e‐mail cópia do relatório emitido pelo Senador Antônio
Anastasia durante a Comissão Especial do Impeachment.”
“Boa tarde, Gostaria de solicitar os arquivos com o registro dos debates do novo
código de processo civil, especialmente no tocante aos Artigos 560 a 566.Caso haja
algum outro procedimento necessário, sigo à disposição.Desde já agradeço XXX”(sic)
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ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: Aviso: DAI/DOA/DEG/G/34/592
20(85), de 23 de setembro de 1968, do Ministério das Relações Exteriores, em resposta
ao REQUERIMENTO nº 1078, de 1968 Ofício: DP. 15.335.2, de 02 de maio de 1968, do
Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 198, de 1968 Av.
SG. APP. AEO. 542.6 (88), de 28/03/1968, do Ministério das Relações Exteriores, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 65, de 1968 AV. G/DP/SRC/09 do Ministério das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 298, de 1991 OF.
DEMA/SRC/DAI/08/SMAM‐ECOSOC‐100 do Ministério das Relações Exteriores, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 161, de 1991 AV 029 do Ministério das Relações
Exteriores em resposta ao REQUERIMENTO nº 639, de 1992 AV. 028 do Ministério das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 633, de 1992 AV. 026 do
Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 518, de 1992
AV. 024 do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 471,
de 1992 AV. 038, DE 12 DE JANEIRO DE 1994 do Ministério das Relações Exteriores, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 1128, de 1993 OF. 032, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993
do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 1064, de
1993 AV. 024, DE 29 DE SETEMBRO DE 1993 do Ministério das Relações Exteriores, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 795, de 1993 AV. 008, DE 14 DE MARÇO DE 1994, do
Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 15, de 1994
AV. 011/95 do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº
578A, de 1995 Muito obrigado!” (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: Aviso DP/ 9/ 310 de 11 de março de
1952 do Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 7, de
1952 Aviso 500 de 19/02/1953 do Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 8, de 1953 Ofício 660, de 26/05/1955 do Ministro das Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 102, de 1955 Ofício: 21/942.(42) (88),
de 06 de dezembro de 1958 do Senhor Ministro das Relações Exteriores, em resposta
ao REQUERIMENTO nº 410, de 1958 Aviso. DPO/ 920.1 (42) (74), de 29/07/1967 do
Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 42, de 1958
Ofício nº. C/CTRB/21/921.6 (00)(42), de 31 de julho de 1963 do Ministério das Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 107, de 1963
Ofício/DORG/DA/DP/3/315.2, de 20/01/1967 do Ministério das Relações Exteriores,
em resposta ao REQUERIMENTO nº 427, de 1966 Aviso. DORG/DP/26/312 de
29/07/1967 do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº
567, de 1967 Aviso. IRBr/SRC/G/28/351.5, de 04/08/1967 do Ministério das Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 558, de 1967 Ofício /SRC/ 17/ 313.4
(00), de 15/06/1967, do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 334, de 1967 IRBR/SRC/G/11/311.5, de 04/05/1967, do Senhor
Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 14, de 1967
Ofício/DAM/DJ/7/502.72, de 23/02/1967, do Senhor Ministro das Reações Exteriores,
em resposta ao REQUERIMENTO nº 13, de 1967 Aviso: G/DA/DCint/41/310, de 10 de
outubro de 1968, do Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO
nº 1126, de 1968 Aviso: G/C/AEOr/40/921(42)(00) de 05 de outubro de 1968, do
Senhor Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 1087, de
1968 Muito obrigado!” (sic)
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ATENDIDO

ATENDIDO

“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: AV. 007/95 do Ministério das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 305, de 1995
AV. 008/95 do Ministério das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº
231, de 1995 OF. 019, DE 1996, DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 569, de 1996 OFICIO 014, DE 1996, DO MINISTRO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES, em resposta ao REQUERIMENTO nº 426, de 1996
Ofício 55/99, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 653, de 1999 Ofício, nº 30, de 25/08/2000, do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, em resposta ao Requerimento nº 328, de 2000 Ofício nº
28/2001, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 574, de 2001 Ofício nº 13/2004, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 1153, de 2003 Ofício nº
2/2004, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 1089, de 2003 Ofício nº 40//2003, do Ministro de Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 669, de 2003 Ofício nº 29, de
14.8.2003, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 429, de 2003 Ofício nº 22/2003, do Ministro das Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 82, de 2003 Ofício nº 6, de 22.4.2005,
do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº
1390, de 2004 Ofício nº 17, de 2005, das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 866, de 2004 Ofício nº 19, de 1º.6.2004, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 289, de 2004 Muito
obrigado!” (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: Ofício nº 13.911/SEI/GSIPR/Ch, de
22 de junho de 2015, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, em resposta ao REQUERIMENTO nº 189, de
2015 Aviso nº 369, de 9 de setembro de 2014, do Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, em resposta ao REQUERIMENTO nº 455, de 2014
Ofício nº 1812/GSIPR/CH, de 12 de setembro de 2014, do Ministro de Estado Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 460, de 2014 Ofício nº 1810/GSIPR/CH, de 12 de setembro de
2014, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, em resposta REQUERIMENTO nº 461, de 2014 Ofício nº
1.809/GSPIR/CH, de 12 de setembro de 2014, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 463, de 2014 Ofício nº 1811/GSIPR/CH, de 12 de setembro de
2014, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, em resposta ao REQUERIMENTO nº 464, de 2014 Ofício nº
1813/GSIPR/CH, de 12 de setembro de 2014, do Ministro de Estado Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 465, de 2014 Ofício 11751 ‐ GM/Aspar‐MD, de 27 de setembro de
2013, do Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao REQUERIMENTO nº 812, de
2013 Aviso nº 1.694, de 11 de outubro de 2013, do Ministro de Estado da Justiça, em
resposta ao REQUERIMENTO nº 813, de 2013 Muito obrigado!” (sic)
1

Negativa de acesso quanto a documento contido no processado SF RQS 429/2003.
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ATENDIDO1

ATENDIDO

“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: Ofício nº 1.976/2013, do Ministro
de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
de 14 de outubro de 2013, em resposta ao REQUERIMENTO nº 814, de 2013 Aviso nº
1.751/2013, do Ministro de Estado da Justiça, de 16 de outubro de 2013, em resposta
ao REQUERIMENTO nº 863, de 2013 Ofício nº 274, de 25 de maio de 2011, do Ministro
de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República,
em reposta ao REQUERIMENTO nº 91, de 2011 Ofício nº 2.586, de 7 de março de 2012,
do Ministro de Estado da Defesa, em resposta ao REQUERIMENTO nº 1331, de 2011
Ofício nº 039/2010/GSIPR‐CH, de 22 de janeiro de 2010, do Ministro de Estado Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 1416, de 2009 Ofício nº 660, de 2005, do Ministro‐Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 80, de 2005 Ofício nº 632, de 2005, do Ministro Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional, em resposta ao REQUERIMENTO nº 116, de 2005 Aviso nº
502/2002, do Ministro de Estado da Justiça, em resposta ao REQUERIMENTO nº 150,
de 2002 Muito obrigado!” (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar o acesso aos seguintes documentos recebidos pelo
Senado a pedidos de informações a outros órgãos: Ofício nº 26, de 09 de setembro de
2004, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO
nº 199, de 2004 Ofício nº 15, de 29 de abril de 2004, do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 158, de 2004 Ofício nº 21, de
17.6.2004, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 105, de 2004 Ofício nº 32, de 11 de outubro de 2005, do Ministro
de Estado das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 840, de 2005
Ofício nº 24, de 2005, do Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao
REQUERIMENTO nº 425, de 2005 Ofício nº 15, de 2005, do Ministro das Relações
Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 243, de 2005 Ofício nº 26, de 2005, do
Ministro das Relações Exteriores, em resposta ao REQUERIMENTO nº 208, de 2005
Muito obrigado!” (sic)
“Estou realizando pesquisa sobre uma anistia concedida em 1961 e gostaria de receber
os documentos relacionados ao PDS 11/1961 que deu origem ao Decreto Legislativo n.
18/1961. Gostaria de receber as discussões, pareceres, ofícios, mensagens e outros
documentos relacionados ao referido projeto.”
“Solicito a cópia impressa dos documentos do decreto de cassação do senador Wilson
de Queiroz Campos, último mandato 1970 ‐ 1975.”
“Como acessar o relatório do Senador Anastasia?” (sic)
“Olá. Boa tarde! Gostaria de saber se há uma previsão de quando irão lançar o edital
do concurso para o cargo de Policial Legislativo. E se possível, de antemão, se puderem
me informar se haverá a cobrança do conteúdo que versa sobre a língua inglesa, ficaria
muito grato. Att. XXX” (sic)
“Bom dia, Gostaria de saber qual a área responsável pela indexação de proposições,
legislação e discursos. Preciso do contato da área (telefone ou email) para uma
pesquisa de doutorado. Obrigada, XXX” (sic)

9

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

“Gostaria de receber atualizações sobre o trabalho dos senadores do RS. O site da
Câmara dos Deputados disponibiliza um serviço onde podemos receber por e‐mail as
manifestações, votações, etc, a respeito do trabalho dos deputados federais que
escolhermos. Não localizei este serviço no site do Senado e tenho muito interesse.
Como cidadã, a partir do atual cenário do país, percebi o quanto somos responsáveis
por não prestar mais atenção nos nossos representantes. Fico no aguardo. Desde já,
obrigada.” (sic)
“Boa tarde! Após tomar conhecimento da decisão da Câmara dos Deputados ter
anulado o processo, sinto‐me crente em homens públicos decentes e contra golpes.
Obrigado por manter a democracia sem luxações. Quero solicitar cópias integrais da
petição do Exo. Sr, Doutor José Eduardo Cardozo ‐ AGU com sua brilhante defesa
asseguando, por ora, a defesa da democracia contra golpes.” (sic)
“Sou XXX. Gostaria de saber qual a legislação interna que estabelece as cotas para uso
de combustível (indenização) por parte do Senado Federal. Obrigada.” (sic)
“Como posso adquirir o catálogo OBRAS DE ARTES DO SENADO FEDERAL.” (sic)
“XXX, vem, com fulcro no art. 15 da Lei 12.527/2011, interpor recurso pelas razões que seguem. Em
16/03/2016, diante da substituição da Medida Provisória 1.814/1999 pela MP 2.190‐34/2001 e a
consequente inclusão de nova redação ao §5º do artigo 8º da Lei 9.782/1999, esta cidadã protocolizou
pedido de informação ao Senado sob o nº XXX. A nova redação dada, ao § 5º do art. 8º da referida lei
permite que certos medicamentos sejam dispensados de registro pela ANVISA, quando forem
adquiridos por intermédio de “organismos multilaterais internacionais”, desde que sejam para uso em
programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e entidades vinculadas. Por outro lado, na antiga
redação era permitida a dispensa de registro somente quando não houvesse produção interna do
medicamento. Diante da contradição, a requerente solicitou em seu pedido: (i) acesso aos textos
originais das MP1814/99, bem como da MP 2.190‐34/2011; (ii) documentos parlamentares que
contenham a discussão dos textos, justificativas das medidas provisórias; (iii) e informações sobre os
órgãos considerados como “organismos multilaterais internacionais” para os efeitos do §5º no artigo
8º da Lei 9782/99; (iv) bem como demais informações relevantes sobre as MPs em questão. Em
resposta, o Senado forneceu informação confusa, inconclusiva e incompleta. Não cumprindo,
portanto, com seu dever legal de informar de forma clara, transparente, como consta no art. 5º da Lei
12.527/2011. Ademais, conforme o art. 32 da mesma lei, constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade, fornecer informação de forma imprecisa. Tal responsabilidade, pelo exercício
irregular de atribuições, pode se dar na via civil, administrativa e/ou penal, de acordo com os arts. 121 e
125 da Lei 8.112/1990. Se pretende que seja respondido de forma bem fundamentada os itens
requisitados no pedido de informação. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Gostaria de saber quem fez (artista) as obras que aparecem atrás da mesa das
comissões (ex:impeachment) do senado. Não achei na lista do acervo.” (sic)
“Solicito os anais da audiência pública conjunta da CCJ e CAS, ocorrida em 26/02/2002,
que tratava do PLC 134/2001, altera o artigo 618 da Consolidação das Leis do Trabalho
‐ CLT.”
“Gostaria de receber, em meu endereço, o documento Brasil: Diretrizes para um Plano
de Reconstrução, de autoria do Senador Fernando Collor, anunciado na sessão plenária
do dia 18/4.”
“Solicito detalhamento dos serviços de apoio parlamentar contratados pelo senador
Telmário Mota no mês de março de 2016, com especificação dos serviços prestados
por cada pessoa ou empresa contratada.” (sic)
2

Recebido como novo pedido de informação. Revisão da primeira resposta dada à requerente.
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“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 de
afirmações contidas nos seguintes atendimentos: Atendimentos nº XXX, nº XXX, nº
XXX, nº XXX Devido a limitação de 2000 caracteres estão solicitação está sendo dividida
em 4 partes que poderá ser respondida em apenas um atendimento
Parte 01/04 Na resposta Item 05 ‐ Consideramos muito grave a imputação a prática de
crime contra a Administração Pública (prevaricação, art. 319 do Código Penal) aos
servidores do Senado Federal. Cabe esclarecer que todas as informações solicitadas
por Vossa Senhoria, que até o momento totalizam 67 pedidos (cada um com diversos
itens para respostas e esclarecimentos), foram atendidas. Questionamento 01:
Baseado na afirmação feita logo acima o Senado Federal pode afirmar que dentro
desses 67 pedidos atendimentos que não existe NENHUMA solicitação que contenha
afirmações ou informações erradas ou falsas, seja ela redigida, edita e elaborada por
servidores do Senado Federal, descartando informações produzidas por empresa
terceirizada. Resposta solicitada Sim ou Não?” (sic)
“Continuação Parte 02/04 Questionamento 02: Se o Senado Federal não pode afirmar
que dentro desses 67 pedidos atendimentos não existe NENHUMA solicitação que
contenha afirmações ou informações erradas ou falsas, seja ela redigida, editada ou
elaborada por servidores do Senado Federal, informe o por que não pode afirmar que
não tenha existido erros, lembrando que usar a justificava que o XXX recebe muitas
solicitações podendo assim ocorrer erros passíveis não será aceita pois acessar o
Relatórios LAI na pagina do Conselho de Transparência e Controle Social consta que o
tema Contratos e Licitações tem solicitações sempre feitas por mim se limitando entre
3 ou 4 que na verdade seriam apenas duas e outras são solicitação pedindo a resposta
de itens que não foram respondidos ou suas resposta não e sobre o que foi solicitado.
Na resposta Item 01 ‐ A forma de aferição da jornada de trabalho dos funcionários
terceirizados está definida no inciso X da Cláusula Segunda do Contrato nº 42/2014,
disponível no Portal da Transparência e que pode ser acessado por meio do seguinte
endereço:
http://www.senado.leg.br/transparencia/liccontr/contratos/contrato.asp?nc=2014004
2&cc=2979
Dentro do contrato e mencionado os seguintes pontos, permitindo à fiscalização do
SENADO o acesso aos respectivos dados: Além disso, o mencionado sistema deverá
permitir aferir o cumprimento da jornada de trabalho semanal e mensal de cada
profissional. Questionamento 03: Baseado nas informações acima quias dados o
Senado Federal poderá acessar no ponto eletrônico e caso um cidadão considere que
que existe a possibilidade de fraudes e falhas ele poderá solicitar acesso aos dados
usados para aferição SIM ou NÂO?” (sic)
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“Continuação Parte 03/04 Questionamento 04: Foi mencionado verbalmente que além
das medidas adotadas mencionada na resposta do Item 03 que além do registro dos 53
funcionários foi acertado que sempre que houver alterações de dados internos do
ponto eletrônico XXX deveria ser informado, portanto como esta informação pode não
ser precisa solicito saber se isto mesmo ficou acertado ou se não a empresa não
precisa informar a fiscalização quando será feita uma alteração interna de horário,
cadastro ou edição de digitais ou qualquer outras alteração de dados internos do
ponto eletrônico. Questionamento 05: No contrato e informado o seguinte Além disso,
o mencionado sistema deverá permitir aferir o cumprimento da jornada de trabalho
semanal e mensal de cada profissional. atualmente como e feita esta aferição da
jornada de trabalho, solicito a informação detalhada passo a passo incluindo nome dos
servidores que já foram ou estão responsáveis por esse processo de aferição.
Questionamento 06: O Senado Federal mantem um controle seja ele digital ou
impresso de quem elaborou o conteúdo da resposta, quem revisou a resposta, e quem
autorizou o envio da resposta.” (sic)
“Continuação Parte 04/04 Questionamento 07: O Senado Federal também mantem um
controle seja ele digital ou impresso sobre motivo que fez com que determinada
solicitação não fosse atendida dentro do prazo de 30 dias SIM ou NÃO, em caso da SIM
essa informação está disponível para consulta publica? Questionamento 08: Como
posso obter a informação e dados sobre TODO o processo de acesso a informação
executado no Senado Federal, todo passo a passo informando deste o registro da
solicitação no formulário no site do Senado Federal, de como e processado e separado,
se a solicitação e lida e enviado para setor/órgão interno (exemplo: NGCOT), como e
efetuado esse envio se impresso ou digital, se por email o programa especifico, como e
feita a elaboração da resposta, se e feita apenas por um servidor ou recebe
acompanhamento de outros servidores incluído advogados do Senado Federal que
revisam a informação antes de ser enviada para o solicitante, se as empresas
terceirizadas são informadas sempre que a uma solicitação envolvendo o contrato que
ela tem com o Senado Federal, se antes do envio a solicitação recebe uma revisão
sobre o que está sendo respondido. Me baseando no ATC‐9‐2012 do Senado Federal
Artigo 2º ‐ V para que haja maior transparência e clareza na resposta desta solicitação
todos os questionamentos deverão ser respondidos separadamente e para uma
linguagem de fácil compreensão aonde for solicitado uma resposta de SIM ou NÃO
deverá conter uma resposta de SIM ou NÃO podendo haverá informações
complementares após o que foi e como solicitado, mesmo que a respostas se repitam
cada questionamento deverá ser respondido.” (sic)
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“Gostaria de ter acesso, seja em papel ou de forma digitalizada, à íntegra da
documentação constante de cada um dos requerimentos que listarei abaixo. Se houver
alguma documentação sigilosa, gostaria de ter acesso às informações da tramitação
(data de recebimento da resposta). O número leva como referência a tabela
http://www.senado.leg.br/comissoes/CPI/ReqAprovados.pdf * 165 Atendido Sen.
César Borges REQUISIÇÃO: ao Banco Rural que identifique, no prazo de 15 dias, todos
os saques realizados em dinheiro nas agências de BH, desde janeiro de 2003,
superiores a R$ 100 mil. * * 166 Aprovado 29/jun * Sen. César Borges REQUISIÇÃO: ao
Banco Rural que identifique, no prazo de 15 dias, todos os saques realizados em
dinheiro nas agências de BH, desde janeiro de 2003, superiores a R$ 100 mil, a partir
das contas da SMP&B Comunicação, suas coligadas e sócios. * * 282 Aprovado 07/jul *
Sen. Álvaro Dias Solicita que o BC oficie ao Banco Rural para que seja enviada a esta
CPMI relação de todos os saques acima de R$ 30 mil, realizados na boca do caixa, no
período de 1° de janeiro de 2003 até a presente data, na ag. Brasília do Banco Rural
* 330 Aprovado 14/jul 0271 0272 0273 Dep. Onyx Lorenzoni e Dep. ACM Neto Solicita
que requisite junto ao Banco do Brasil, Banco Rural e Banco de Minas Gerais, contratos
firmados com o PT * 422 Aprovado 14/jul 0274 Sen. Demóstenes Torres
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO: bancário, desde 2003, da conta caixa do Banco Rural,
especialmente a de BH, afetas ás contas do Sr. Marcos Valério * 432 Aprovado 14/jul
0285 Dep. Onyx Lorenzoni e Dep. ACM Neto TRASFERÊNCIA SIGILO: registros bancários
referentes aos saques efetuados nas contas das empresas SMP&B Comunicação Ltda e
DNA Propaganda Ltda, na agência do Banco Rural sediada no 9° andar do Edifício
Brasília Shopping. * 1065 Aprovado 04/out 1139 Sen. Ideli Salvatti REQUISIÇÃO: ao
Banco Rural cópias dos contratos de empréstimos que relaciona.” (sic)
“Gostaria de ter acesso, seja em papel ou de forma digitalizada, à íntegra da
documentação constante de cada um dos requerimentos que listarei abaixo. Se houver
alguma documentação sigilosa, gostaria de ter acesso às informações da tramitação
(data de recebimento da resposta). O número leva como referência a tabela
http://www.senado.leg.br/comissoes/CPI/ReqAprovados.pdf * 580 Atendido Sen. Ney
Suassuna, Sen.Luiz Otávio e Dep. Asdrúbal Bentes REQUISIÇÃO:seja formado Grupo de
Trabalho, formado por 5 membros, sendo 3 Deputados e 2 Senadores de diferentes
partido, com o objetivo de proceder à conferência in loco dos documentos enviados
pelo Banco Rural à CPMI * 766 Aprovado 18/ago Tecs Manoel e Maurício foram a BH
Dep. Onyx Lorenzoni e Dep. ACM Neto DILIGÊNCIA: diligência para complementação de
informações, no Centro de Processamento de Dados (CPD) do Banco Rural, em Belo
Horizonte. * * 767 Atendido Dep. Alberto Fraga, Dep. Onyx Lorenzoni e Dep. ACM Neto
REQUISIÇÃO: à Polícia Federal a busca e apreensão de todos equipamentos e
documentos do Banco Rural, especialmente no setor de Informática, utilizados para
entrega de dados solicitados por esta Comissão.” (sic)
“Bom dia ! Há previsão de concurso para 2016? Haja visto que o último foi em 2012.
Aguardo breve retorno. Obrigada pela cordial atenção.” (sic)
“Olá, muito boa noite a todos, dessa nobre instituição. Gostaria de saber se existe no
momento ou se tem planos para um futuro próximo ter cursos de especialização em
meio ambiente, a distância, gratuito, como já existe em outras instituições? Obrigado
pela atenção. Aguardo resposta. Att. XXX.”(sic)
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“Bom dia. Gostaria de obter informações relativas a PEDIDOS DE IMPEACHMENT
CONTRA MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL apresentados ao Senado
Federal. Em primeiro lugar, gostaria das referências (ano e número do procedimento)
para poder acompanhá‐los. Em segundo lugar, gostaria, se possível, de obter as cópias
dos pedidos e dos despachos e decisões do Senado (Presidência, Mesas, Comissões,
Relatores etc.) referentes a cada um deles. Obrigado. XXX.”(sic)
“Solicito a cópia do Ofício nº 24 de 2016, do DEM ‐ CD, anexado à MPV 712/2016,
dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada situação
de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do Vírus da
Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus.”
“Gostaria de saber qual é o gasto total do Senado com os parlamentares em exercício e
com os parlamentares aposentados.”
“Boa tarde, Estou fazendo uma pesquisa acadêmica a respeito do Novo Código
Florestal, e, para isso, gostaria de ter acesso à exposição de motivos do Código
Florestal de 1934 (Decreto n. 23.793/1934). Entretanto, busquei bastante pela internet
e não obtive êxito. Encontrei apenas pequenos excertos da exposição citados em
alguns trabalhos acadêmicos. Dessa feita, solicito cópia da exposição de motivos do
Decreto n. 23.793/1934, se disponível. Será de grande valia para meus estudos.
Desde já agradeço.” (sic)
“Boa noite, gostaria de saber quando sai o próximo edital 2016 para concurso na
câmara e senado, para área da saúde. Obrigado.” (sic)
“Solicito o quórum de votação das seguintes leis: Lei 5.172/66, que trata Sistema
Tributário Nacional, originada pelo PLN 13/1966 e Lei 6.830/80, que trata sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, originada pela MSG 8/1980.
Gostaria ainda de saber se as legislações supracitadas são leis ordinárias.”
“Gostaria de solicitar os discursos dos senadores Zeze Perrela e Magno Malta, ambos
proferidos na sessão extraordinária do dia 11/5, acerca do impeachment da Presidente
Dilma.”
“Senhores, solicito o envio, por e‐mail, de uma cópia do Relatório Final ‐ O Retrato do
Desperdício no Brasil, relativo ao Requerimento n. 651, de 1995 da Comissão
temporária interna do Senado Federal. No site o arquivo está danificado e não consigo
baixar” (sic)
“Para fins instrução da biografia do Padre Antonio Melo Costa, gostaria que fosse
informado em que data foi realizada, no Senado, a homenagem a essa histórica figura.
Ele foi homenageado por ser o precursor da aposentadoria do trabalha rural. A
homenagem deve ter acontecido entre 1991 e 1995.” (sic)
“Oi bom dia amigos do senado federal gostaria muito que vossas senhorias podessem
me enviar a relação dos senadores presente no momento, desde já agradeço a atenção
a mim prestada. XXX” (sic)
“Prezados, Solicito disponibilizar que funções administrativas são preenchidas sob a
forma de concurso público, bem como a formação requerida para cada função.
Quando foi o último concurso público e qual a instituição elaborou a prova.” (sic)
“Solicito o envio da lista de funcionários do Senado Federal, sendo: Nome dos
servidores públicos, com sua função e para qual parlamentar trabalha; Nome dos
funcionários terceirizados, a qual empresa pertence e a licitação que foi aberta; Nome
dos funcionários indicados. Informo que consultei a página da transparência e só
encontrei nebulosidades e, como cidadã, exijo o envio desta lista.”
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“Solicito cópia do mandado de intimação, lido na sessão plenária que votou a
admissibilidade do processo de impeachment, acerca dos benefícios que a presidente
Dilma Rousseff continuará usufruindo, após afastamento do cargo.”
“O XXX, solicita, por gentileza o seguinte dado: listagem de todas as propostas de
emenda à Constituição e proposições legislativas referentes à reforma política e
reforma eleitoral, ou tendentes a alterar a legislação eleitoral (v.g. Lei nº 4.737/65, Lei
nº 9.096/95, Lei nº 64/90).” (sic)
“Srs Como posso ter acesso aos pronunciamentos dos senadores na sessao que aprova
a admissibilidade de impechament? XXX” (sic)
“Senhores, bom dia. Haverá concurso ainda este ano para referida casa? Obrigado”(sic)
“Prezado(s) Senhor(es): É possível receber uma cópia da Notificação da Presidente
Dilma Rousseff do seu afastamento da Presidência da República por 180 dias?
E uma cópia da notificação do Vice‐Presidente Michel Temer , que ele assumiria
interinamente a Presidência da República” (sic)
“Queria uma cópia do discurso do Sen. Cristovam Buarque, pronunciado no senado no
dia 11/05/2016. Processo de Impeachment da Presidente Dilma.” (sic)
“Gostaria de obter, de forma URGENTE, cópia do ato de hoje que o Presidente Renan
Calheiros chamou de “mandado de intimação” da Presidente Dilma Rousseff no qual
especifica as benesses conferidas a ela no período de 180 dias de afastamento da
presidência. Estou com dificuldade de obter informações no 0800 da casa.
Atenciosamente, XXX” (sic)
“Bom dia. Estou procurando informações sobre a sessão do Senado Federal do dia 18
de junho de 1947. Neste dia, Eliseu Magalhães entrou no plenário e jogou uma pedra
na tribuna. Gostaria de, se possível, ter acesso aos discursos proferidos na data,
fotografias e/ou, arquivos de áudio. Desde já, muito obrigada.” (sic)
“Boa tarde Gostaria de informações sobre concurso público em específico para o cargo
de taquígrafo. Sou de Curitiba. Obrigada desde já. Att. XXX” (sic)
“Gostaria de ler na íntegra o pronunciamento do Senador Lindbergh Farias PT‐RJ
contrário ao impeachment.” (sic)
“Gostaria de saber se haverá realização de concurso público esse ano para cargos do
Senado Federal. Grato!” (sic)
“Assistindo à sessão da Comissão Especial do Impeachment, verifiquei que, na sala da
comissão, há um painel decorativo, de formas geométricas e de cor cinza e branco.
Solicito saber quem é o autor desse painel e a disponibilidade de compra por pessoa
física.”
“Prezados, Por gentileza, gostaria de receber o relatório feito pelo relator, senador
Anastasia, da comissão de impeachment da presidente da república Dilma Rousseff,
em arquivo pdf.” (sic)
“Prezados, Gostaria de saber se há alguma previsão para os concursos públicos para o
preenchimento de vagas nos cargos de analista (processo legislativo) e consultor?
Gostaria de saber também qual é o andamento das discussões e/ou se há
encaminhamentos sobre esse concurso, sobretudo se já se sabe qual será a banca
escolhida. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Gostaria de saber como ter acesso aos documentos lidos pelos convidados da
Comissão Especial do Impeachment. Ou pelo menos ter acesso a transcrição das falas
deles. Gostaria em especial da fala do Senhor Fabio medina osório.” (sic)
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“Prezados, quando foi o último concurso para trabalhar no senado federal? O concurso
é nível nacional? Qual foi a instituição responsável pela prova?” (sic)
“Gostaria de saber se existe algum meio de consulta de discursos antigos de
senadores. Estou interessando no discurso do Senador Teotonio Villela feito na semana
de 15/08/1980.” (sic)
“Bom dia, quais senadores estavam ausentes na Cassação do Mandato de Delcídio?”
(sic)
“Saudações Bom dia Venho atraves deste E‐Mail solicitar umas informacoes 1 no caso
de Senadores estes quando sao chamados a serem ministros o que acontece com o
cargo existente? 2existe algum tipo de livro ou informativos sobre o que pode e o
que nao pode ser realizado por um Senador ? 3 pode um senador da Voz de prisao a
alguem? 4 caso tenham bom material de estudo e possam mandar pelo correio do
consulado de tokyo agradeco se nao pode ser por e mail. em uma outra oportunidade
farei umas perguntas aos senadores obrigado.” (sic)
“Prezados, Gostaria de ter acesso aos seguintes Ofícios oriundos de Requerimentos de
Informação do Senado: Ofício nº 19 G/SG/AFEPA/PARL do Ministério das Relações
Exteriores, em atendimento ao Requerimento nº 23/2016 – CRE Ofício nº 18
G/SG/AFEPA/PARL do Ministério das Relações Exteriores, em atendimento ao
Requerimento nº 22/2016 – CRE.” (sic)
“Ao Senado Federal Eu, XXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a
Informações Públicas) venho requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20
dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados:
1 – Relatório sobre as entradas do cidadão XXX nas dependências do Senado Federal
entre os anos de 2006 e 2015. Caso não seja possível checar esses dados desde 2006,
extrair esses dados a partir do ano mais recente disponível. Tal relatório deve conter as
seguintes informações: data de entrada, gabinete de destino e/ou parlamentar a ser
visitado. Solicito que os dados sejam enviados em formato digital quando disponíveis
conforme o que estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da Lei 12.527/2011 e, se
preferencialmente, em formato digital pesquisável nos formatos XLS ou CSV ou
compatíveis. 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. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Boa Tarde Gostaria de ter acesso a defesa da presidenta Dilma apresentada pelo
Advogado Geral da União. Existe algum link disponível?” (sic)
“SOLICITO INFORMAR‐ME PASSO A PASSO OS LINKS NA PAG. PRINCIPAL DO SENADO
QUE ME POSSIBILITA ENCONTRAR OS NOMES DOS SENADORES QUE VOTARAM SIM E
OS QUE VOTARAM NÃO A ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO DE IMPEACHMENT DA
PRESIDENTE DILMA NO DIA 12/MAIO/2016 PELA MANHÃ NO PLACAR DE 55 a 22.
AGRADEÇO VOSSA ATENÇÃO. XXX”(sic)
“Solicito cópia da PEC 159/2015, que dispõe sobre o regime de pagamento de débitos
públicos decorrentes de condenações judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento
para os casos em mora.”
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“Prezados, sou XXX. Venho desenvolvendo pesquisa sobre o uso do passado como
estratégia de poder da Família Rosado entre 1948‐1980. Fiz uma pesquisa sobre os
discurso do Senador Dix‐Huit Rosado (1959‐1966), mas não consegui baixar o DCN2.
Gostaria que vocês enviassem esses discurso do senador Dix‐Huit desta legislatura.”
(sic)
“Bom dia...Gostaria de saber informações sobre concurso público em 2016 para o
Senado Federal e quais os cargos previstos?”(sic)
“Solicito informar se há previsão para realização de concurso público para cargos do
senado federal.” (sic)
“Ao Senado Federal Eu, XXX, com fundamento na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a
Informações Públicas) venho requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20
dias corridos (artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: 1 –
Relatório sobre as entradas do cidadão XXX nas dependências do Senado Federal entre
os anos de 2005 e 2015. Caso não seja possível checar esses dados desde 2005, extrair
esses dados a partir do ano mais recente disponível. Tal relatório deve conter as
seguintes informações: data de entrada, gabinete de destino e/ou parlamentar a ser
visitado. Solicito que os dados sejam enviados em formato digital quando disponíveis
conforme o que estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da Lei 12.527/2011 e, se
preferencialmente, em formato digital pesquisável nos formatos XLS ou CSV ou
compatíveis. 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. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Solicito a cópia do Mandado de Intimação do presidente do Senado, Renan Calheiros,
que concedeu à presidente afastada Dilma Rousseff o direito ao uso do Palácio da
Alvorada, jatos da FAB e helicópteros presidenciais, além da integralidade dos
vencimentos.”
“Solicito espelho do auxílio funeral do XXX. Inclusive cópia do processo com os dados
dos requerentes que receberam o Auxílio funeral, notas fiscais e valores pagos. Esses
dados serão utilizados no inventário.” (sic)
“Solicito a cópia da Minuta encaminhada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ) ao Senado Federal, solicitando o aumento da alíquota do imposto de
doações e heranças para 20%.”
“Olá, bom dia! Gostaria de informações sobre um possível concurso para servidores do
Senado Federal.” (sic)
“Prezados (as), boa tarde! Preciso da seguinte informação: Pode‐se utilizar o nome de
Senador já falecido para dar nome a um centro de formação? Exemplo: Centro de
Formação Senador “fulano de tal”. Aguardo.”(sic)
“Solicito o envio da exposição de motivos da MP 1.602/1997 que originou a lei
9.532/97.”
Solicito o encaminhamento da Instrução Normativa da Secretaria Geral da Mesa nº 4,
de 2015.
“Prezado (a) Senhor (a); Gostaria de receber a Intimação de Posse do Vice‐
Presidente Michel temer” (sic)
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“Prezados Senhores, Gostaria de solicitar o pronunciamento da declaração de voto do
senador Roberto Requião (PMDB/PR) na sessão do dia 12 de maio, sobre a
admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma. Pela importância e
relevância de sua fala para o “terrível” processo histórico que estamos vivendo.
Desde já, agradeço a atenção. XXX.”(sic)
“Quais foram os autores da constituição de 1988? Quais deputados e senadores (e qual
partido e estado)envolvidos na constituição Data da promugação (inicio e fim)” (sic)
“Olá, Bom Dia! Quero as notas taquigráficas referentes a está notícia veiculada.No
áudio desta notícia:
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/17/senado‐aprova‐
renegociacao‐de‐dividas‐de‐produtores‐rurais‐e‐caminhoneiros
Desde logo, agradeço pela atenção.”(sic)
“Bom dia. Gostaria de saber por que os senadores precisam de tv a cabo. O artigo 2
item IV, preve que o parlamentar pode usar a sua cota para pagar assinatura de tv a
cabo. Gostaria de saber qual o beneficio desse servico para a execução da atividade
parlamentar.” (sic)
“Solicito o envio de todos os projetos de lei de autoria do Senador Vicentinho Alves”
“Gostaria de saber o nome de todos os senadores que foram filiados ao PROS, bem
como o período (de quando a quando) em que cada um foi filiado ao partido. No caso,
também me informe a qual partido o parlamentar era filiado antes e a que partido o
parlamentar se filiou depois (em caso de desfiliação). Também me diga, referente a
cada um, quais funções importantes que foram exercidas no partido, como líder de
bancada, representante em colegiado etc.” (sic)
“Bom dia! Sou XXX e venho por meio desta verificar se tem para o concurso na Senado
federal, na área de Comunicação Social? Pois minha filha que é formada em
Comunicação Social, fala e escreve fluente inglês está interessada no referido
concurso. A pergunta é se haverá vagas, pois assim ela possa se preparar para o curso.
Desde já agradeço pela atenção. XXX” (sic)
“Bom dia! Gostaria de saber como faço para saber se um senador está de licença para
viajar para fora do país e se ele tem os dias descontados? Obrigado.” (sic)
“Solicito, respeitosamente, com base nos arts. 5º e 7º, II, da Lei nº 12.527/2011, acesso
ao caderno de provas do concurso para o provimento do cargo de Analista Legislativo,
Área Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo,
regulado pelo Edital nº. 2, de 22 de dezembro de 2011 (atualizado pelo Edital nº. 6, de
5 de janeiro de 2012).” (sic)
“Solicito copia integral de toda o processo licitatório referente ao PROCESSO Nº
012920/2014‐28 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00126/2015 incluindo todas as suas
publicações em veículos de comunicação de massa.” (sic)
“Boa noite.|Gostaria de saber quais os artigos que foram vetados na votação de hoje à
tarde (17/05/2016) da MP ‐ 707/2015. Grato pela atenção.” (sic)
“Prezados Srs, Gostaria de obter uma cópia integral do processo administrativo
0200.013327‐2015/80 Esclareço que o sou o interessado direto.” (sic)
“Solicito, por gentileza, informar qual a estrutura remuneratória do cargo de
Analista/Advocacia (posteriormente transformado em Advogado do Senado Federal)
vigente no mês de dezembro de 2002 (inclusive FC inerente e outras parcelas
específicas), discriminada em suas rubricas respectivas, para os padrões 41 a 45.” (sic)
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“No Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal, disponibilizado pela própria página
do órgão, constam 18 cargos vagos na área de Comunicação em 2016. No entanto, a
área de Comunicação Social é dividida em Jornalismo, Produtor Multimídia e
Comunicação Social. Portanto, a solicitação consiste em solicitar a especifidade desses
cargos vagos, quantos estão no campo Com. Social‐Jornalismo, quantos no campo
Com. Social‐Produtor Multimídia e Com. Social ‐Comunicação Social. Essa informação
ajudará com a contribuição da transparência do órgão.” (sic)
“Boa tarde. Gostaria de saber onde encontro no sítio do Senado os “limites globais
para o montante da dívida consolidada da União”, conforme art. 30 da Lei Compl.
101/2000 (LRF). Grato XXX” (sic)
“Gostaria de ser informado se no ano de 2016 haverá abertura de concurso público
para o Senado, uma vez que em varias paginas da internet informam a previsão de
abertura de Edital, mas pelo que pude verificar nada concreto. Sendo assim gostaria
desta informação, desde já agradeço a atenção.” (sic)
“Boa Noite Gostaria de saber a respeito do concurso do senado.”(sic)
“Boa noite, esse ano é o centenário de minha cidade, gostaria de solicitar autos que a
citem, Itaguaçu‐ES.” (sic)
“Solicito o envio do resultado da votação da admissibilidade do pedido de afastamento
de Dilma Rousseff. “
“Prezados, gostaria de saber quais dos senadores da atual Legislatura são aposentados.
Ao pesquisar pela idade, percebi que 69 deles estariam aptos (por este critério) a
solicitar a aposentadoria. Atenciosamente, XXX” (sic)
‘Boa tarde, Por gentileza, gostaria de saber se tem possibilidade da realização de
concurso para o Senado Federal ainda este ano? Devido o número de cargos vagos. Ou
se tem possibilidade para 2017. Desde já agradeço e aguardo contato.” (sic)
“Solicito o envio do resultado da votação do impeachment.”
“Solicito a cópia do parecer final do PLV 14/1997, que altera a legislação tributária.”
“Gentileza disponibilizar a prova objetiva e discursiva do último concurso do senado
(edital de dezembro de 2011, provas realizadas em 2012), preferencialmente em PDF,
para o cargo de analista legislativo, área apoio técnico‐administrativo, especialidade
administração, bem como o gabarito final da prova objetiva.” (sic)
“Solicito cópia do parecer final do PLV 14/1997, que altera a legislação tributária
federal e da outras providencias.”
“Boa tarde! Creio que não sou um “privilegiado”, por ter tempo de assistir quase tudo
o que acontece no Senado Federal... Juntamente com 11 milhões e cem mil brasileiros
desempregados, sou um brasileiro APOSENTADO POR INVALIDEZ (Parkinson = doença
grave; incurável, degenerativa e progressiva) em tratamento há 10 anos. Como todo
bom “jornalista”, ouço atentamente as duas partes envolvidas no processo de
impeachment da Presidenta Dilma Roussef. Desde o início dos trabalhos na Câmara
dos Deputados, tenho minha opinião formada. Sei que neste meio, não existem
“santos”. Não votei no PT, portanto sou livre para manifestar meu juízo de direito. Não
votaria pelo afastamento... Votei em Deputados Federais e Senadores, que já se
declararam à favor da “condenação” de nossa Presidenta. Tenho duas dúvidas: Sei que
este é um processo POLÍTICO... PRIMEIRO: Gostaria de saber, se toda esta “falação”,
mudou ou mudará o voto na hora da decisão final? segundo: QUANTO CUSTOU OU
CUSTARA, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, este processo. Quem vai pagar esta conta?
GRATO!” (sic)
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“Gostaria de saber se os custos da viagem a Portugal de Gleisi Hoffmann, Lindbergh
Farias, Roberto Requião e outros, serão pagos pelo senado. “ (sic)
“De qual senadora é o carro oficial 0065 que está nas redes sociais” (sic)
“No Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal consta a informação de que existem
18 cargos vagos na Categoria Analista Legislativo III ‐ Especialidade Comunicação Social
em 2016. No entanto, referida Especialidade é formada por três subáreas: Jornalismo,
Produção Multimídia e Comunicação Social. Diante disso, ‐ e baseado na Lei de Acesso
à Informação, solicito que o Senado discrimine os 18 cargos vagos nas três subáreas
existentes supracitadas.” (sic)
“Prezado(a) Sr(a)., Gostaria de obter a informação de quantos cargos de Consultor
Legislativo se encontram disponíveis EM CADA SUBÁRIA (p. ex. agricultura, desporto e
cultura, direito tributário e direito financeiro, etc.); considerando que o portal da
transparência só disponibiliza o total geral, qual seja 29 cargos. Agradecidamente,”
(sic)
“Brasília, 25 de maio de 2016. Prezados (a) Senhores (a) do Arquivo do Senado Federal,
Sou aluna do doutorado no XXX e desenvolvo pesquisa a respeito da representação da
mulher nos arquivos. Em razão disso, solicito informações acerca da existência de
fundos e séries de seus arquivos que tratem da participação de mulheres em relação
aos eventos: Abolição da Escravatura; Proclamação da República; Revolução de 1930;
Campanha pelo direito ao voto da mulher no Brasil; Constituição da República
Federativa do Brasil de 1946; Construção de Brasília; Regime Militar de 1964 a 1985;
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ainda, solicito informações
sobre a existência de pronunciamentos de deputados ou deputadas a respeito da
presença da mulher em tais eventos. Atenciosamente, XXX” (sic)
“Solicito o contato da Sra. XXX, da Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração
do Anteprojeto de Código Eleitoral (CECODELEI).”
“Gostaria de receber a lista de nomes de parlamentares que compõem a bancada
evangélica do Senado Federal.”
“Onde encontro neste site a lista com os nomes dos senadores e seus respectivos
votos, por exemplo no caso da votação do impeachment? obrigada,” (sic)
Por não ter acesso à internet, solicito cópia impressa do pronunciamento do senador
Roberto Requião, realizado na sessão plenária do dia 27/04.”
“Solicito que seja enviada a mim a publicação da biografia dos senadores da atual
legislatura.”
“Bom dia! Gostaria de saber sobre abertura de concurso público ainda em 2016. Tem
previsão?”(sic)
“Boa tarde. Sou jornalista, moro em Salvador e gostaria de acessar relatório final da CPI
da Pedofilia. XXX”(sic)
“Prezados, Estou iniciando pesquisas para escrever a biografia do ex‐senador Teotônio
Vilela. Preciso, para tanto, ter acesso a todos os discursos e apartes feitos por ele em
seus dezesseis anos de mandato (1966/1974 e 1974/1982). Prefiro ter cópias
digitalizadas dos textos, se for possível. No aguardo de sua resposta, agradeço
antecipadamente, XXX” (sic)
“Olá, bom dia! Gostaria de saber como faço para saber mais sobre a carreira de
Advogado do Senado. Essa carreira ainda faz parte do Senado? Como faço pra sabe um
pouco mais sobre os concursos? Desde já grata!” (sic)
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“Boa noite... Estou produzindo artigo acadêmico sobre a ação parlamentar do ex‐
Senador ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ, do Estado da Paraíba, e gostaria de
obter cópia reprográfica do Relatório Final do Processo de Impeachment do ex‐
Presidente Fernando Collor de Mello, acompanhada de arquivo de áudio da sessão do
Senado Federal na qual o Relator do Processo, o ex‐Senador Antônio Mariz, faz a
leitura integral do libelo acusatório com a pronúncia do ex‐Presidente (Sessão de
Julgamento).” (sic)
“BOM DIA. GOSTARIA DE SABER SE A PREVISÃO PARA CONCURSO NA FUNÇÃO DE
MOTORISTA NO SENADO FEDERAL. SE POSSÍVEL, GOSTARIA DE SABER ONDE
ENCONTRO O ULTIMO EDITAL DESSA FUNÇÃO PARA VERIFICAR AS EXIGÊNCIAS NA
FUNÇÃO. OBRIGADO.” (sic)
“Prezados, Faço referência ao pedido nº XXX, no qual se solicitou acesso ao Ofício nº
29, de 14 de agosto de 2003, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
resposta ao Requerimento nº 429/2003. Tal documento, à época, foi classificado como
“sigiloso”, o que motivou o Senado a não disponibilizá‐lo. No entanto, cumpre indicar
que o grau de sigilo sigiloso não mais é praticado com o advento da Lei nº
12.527/2011. O artigo 24 dessa Lei estabelece os sigilos em reservado (5 anos), secreto
(15 anos) e ultrassecreto (25 anos). Nesse sentido, em fase de recurso, agradeceria ser
informado sobre qual o grau de sigilo adotado para o Ofício n.º 29/2003 com base na
Lei de Acesso à Informação. Além disso, solicito a sua desclassificação para acesso.
Muito obrigado!” (sic)
“Histórico quantitativo das comissões legislativas no legislativo federal” (sic)
“Boa tarde. Gostaria de saber, se possível, a quantidade de cargos vagos de
Consultores do Senado por área temática. Pelo portal do Senado
(http://www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf) temos 29
cargos vagos para a Especialidade Assessoramento Legislativo. Quantas seriam as
vagas por cada área temática?” (sic)
“Histórico quantitativo das audiências públicas realizadas pelo poder legislativo
federal” (sic)
“Bom dia, Gostaria de saber como votou cada senador(a) na abertura do processo de
Impeachment da presidente da república. Onde posso encontrar essas informações?
Atenciosamente, XXX” (sic)
“Boa tarde, se possivel preciso da EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS que levaram as alterações
das leis; 9720/98, enfim, as alterações das idades do idoso de 70 para 67 e para 65
recebimento de BPC. Obrigado;” (sic)
“Solicito a cópia do PLN 2/2016, que trata sobre o salário‐mínimo.”
“Gostaria de saber como posso acessar o vídeo ou a transcrição da audiência pública
que aconteceu na CDH e que abordou o tema da PREVIDÊNCIA. Data de 03/05/2016.”
(sic)
“Boa noite, Por gentileza, não estou encontrando o lugar que fica dispositivo da lei no
site(justificativa= teleológica), estou fazendo uma pesquisa referente a constituição
federal artigo 5 XL‐ XL ‐ a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, poderia
me enviar sobre a justificativa do inciso? Obrigado” (sic)
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Encaminhado para análise de instância recursal.
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