SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Setembro de 2014

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de setembro foram recebidos 97 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 97 pedidos de informações, 41 (42,3%) foram atendidos em até
um dia, 34 (35,1%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 13 (13,4%)
foram atendidos entre seis e vinte dias, e 4 (4,1%) em mais de vinte dias.
Havia 5 (5,2%) pedidos pendentes de resposta na data de emissão deste
relatório (14/10/2014), dos quais dois encontravam‐se ainda dentro do
prazo legal de 30 (trinta) dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2014
Em relação ao ano de 2014, dos 688 pedidos de informações
recebidos até o mês de setembro, 234 (34%) foram atendidos em até um
dia, 169 (24,6%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 240 (34,9%)
entre seis e vinte dias, e 40 (5,8%) em mais de 20 dias. Havia cinco pedidos
pendentes de resposta (0,7% do total anual) na data de emissão deste
relatório (14/10/2014).
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3. TEMAS DOS PEDIDOS

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

Total
geral
10
3
29
1
16
4
3
2
2
6
2
5
9
4
1

%
10,3%
3,1%
29,9%
1,0%
16,5%
4,1%
3,1%
2,1%
2,1%
6,2%
2,1%
5,2%
9,3%
4,1%
1,0%

97

100,0%

4. NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 6 (seis) negativas de acesso no mês de setembro (6,2%) –
três por se tratarem de pedidos genéricos e três por solicitarem
informações de caráter pessoal. Um desses pedidos gerou recurso.

5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 42 (quarenta e dois) pedidos foram respondidos com
referência aos portais do Senado Federal.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma
cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18
de novembro de 2011.
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 29/07/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 26/06/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 27/05/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 24/04/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 25/03/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
S/N Dt. Emissão: 26/02/2014
Valor : 4.832,30
Parlamentar: CASILDO MALDANER
Fornecedor : 78990512000210 ‐ SANTA FE VEICULOS LTDA NF/Recibo :
s/n Dt. Emissão: 23/01/2014
Valor : 4.832,30
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma
cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18
de novembro de 2011.
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000005072
Dt. Emissão: 23/09/2013
Valor : 7.505,95

STATUS
ATENDIDO

ATENDIDO

Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000004564
Dt. Emissão: 15/07/2013
Valor : 7.228,25
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000004241
Dt. Emissão: 27/05/2013
Valor : 7.184,97
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000003813
Dt. Emissão: 25/03/2013
Valor : 8.412,27
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000003653
Dt. Emissão: 25/02/2013
Valor : 7.839,97
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000003481
Dt. Emissão: 28/01/2013
Valor : 8.233,02
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br
"Caríssimos, solicito esclarecimento à respeito do senador Jader barbalho,
PMDB/PA; tais quais: subsídios, gastos com gabinete, quantidades de
comissionados em seu gabinete, número de faltas às sessões e votos nos
temas de maior relevância." (sic)
"Olá, gostaria de me informar sobre a Audiência que debateu políticas
públicas para a saúde da mulher pela Subcomissão Permanente em
Defesa da Mulher na data de 8 de março de 2012.
Gostaria de ver as Atas ou vídeos do debate sobre o tema. Obrigado!" (sic)
"Eu gostaria dos pareceres da CCJ sobre a lei 12.016/2009 (lei do
mandado de segurança), em especial a retirada da vedação da correição
parcial para ingressar com MS contra ato judicial;" (sic)
Sou XXXXXXXXX, estudante de mestrado em História da Universidade
Federal de Minas Gerais ‐ UFMG. Estou realizando uma pesquisa sobre um
projeto hidráulico do século XIX. Gostaria de saber se o acervo do Arquivo
do Senado Federal contém uma Representação enviada pela Assembleia
Provincial da Paraíba para a sessão de 1º de julho de 1847 do Senado do
Império do Brasil.
Cordialmente," (sic)
Acesso ao processo administrativo que culminou na nomeação do Sr.
Paulo Roberto Simão Bijus para o cargo de Consultor de Orçamento do SF.
O cidadão informa que não possui acesso à internet, mas gostaria de
obter todos os projetos que tramitam no Senado Federal sobre

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

PENDENTE
ATENDIDO

obesidade. Solicita que o envio dos arquivos para o e‐mail de sua filha
xxxxxxxx@gmail.com.
O cidadão solicita todos os processos relativos às sabatinas de Romeu
Donizete Rufino, André Pepitone da Nóbrega, José Jurhosa Júnior, Reive
Barros dos Santos e Tiago de Barros Correia, diretores da Agência
Nacional de Energia Elétrica.
"COMO HISTORIADOR E EM PROCESSO DE LANÇAMENTO DO LIVRO
SENADORES PARAIBANOS IMPÉRIO E REPÚBLICA, GOSTARIA E TER
ACESSO AO ARQUIVO DO SENADO FEDERAL." (sic)
"Prezados(as) ‐ Solicitamos a exposição de motivos do Decreto Lei n. 1064
de 24/10/1969. Obrigada, Xxxxxxx
Seção de Legislação, Doutrina e Jurisprudência ‐ CGI Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina" (sic)
"requeiro o envio em pdf ao meu email do Parecer 30/2010, da Advocacia
do Senado Federal" (sic)
"Boa tarde, Gostaria de solicitar a lista de partido de todos os suplentes
dos senadores em atual exercício.
Obrigada, "(sic)
"Sou bibliotecária do Conselho Federal de Engenharia e agronomia, e me
foi solicitado uma pesquisa a respeito do inteiro teor do
processo/documento/dossiê que deu origem ao Decreto nº 23.569, de
1933. Acredito que a biblioteca do Senado tenha condições disponibilizar
este material, ou ao menos me direcionar na busca do mesmo."
"Ilmo. Srs. Solicito com a devida urgência o relatório de Senadores
presentes, votantes e votos realizados quanto ao projeto PLC 89/2014,
pois ainda não está disponível no site e faz‐se necessário para o devido
conhecimento e exercício do direito de escolha de candidato e voto nas
eleições que se aproximam. N. T. P. D." (sic)
O cidadão solicita a cópia das notas fiscais dos gastos, com dinheiro
público, realizados pelo senador Cícero Lucena. Afirma que já fez a
solicitação ao gabinete do parlamentar, mas teve o pedido negado por
seu assessor.
"GOSTARIA DE SABER A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO BARROS
MAIA" (sic)
Solicitação de cópia do Processo Nº 923/99‐0, SIGAD
00200.020600/1999.51 1999/0050, de aquisição e instalação de sistema
de proteção das instalações físicas para a sala‐cofre do PRODASEN.
"Sou membro da Operação Política Supervisionada, OPS, e solicito uma
cópia das notas fiscais discriminadas a baixo com base na Lei 12.527 de 18
de novembro de 2011.
Parlamentar: Sergio Petecão
Fornecedor: 19661223000128 ‐ GRAFICA ECO EDITORA E IMPRESSOS
LTDA ‐ ME

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
PENDENTE

ATENDIDO

NF/RECIBO: 000000009
Dt. Emissao: 03/07/2014
Valor: 48.000,00
Certo de sua colaboração, desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Politica Supervisionada (OPS) e solicito as
notas fiscais descriminadas a baixo, com base na Lei 12.527 de 18 de
Novembro de 2011.
Parlamentar: Sergio Petecão
Fornecedor: 06189982000198 ‐ W. L. SOSTER
Recibos
NF/Recibo: 000019241
Dt. Emissão: 02/06/2014
Valor : 5.049,00
NF/Recibo : 000018237
Dt. Emissão: 07/04/2014
Valor : 7.883,60
NF/Recibo: 000017864
Dt. Emissão: 10/03/2014
Valor: 8.000,23
NF/Recibo: 000017321
DT. Emissão: 07/02/2014
Valor: 8.113,61
NF/Recibo: 000016404
Dt. Emissão: 09/12/2013
Valor: 8.000,00
NF/Recibo: 000014960
Dt. Emissão: 20/09/2013
Valor: 8.246,73
NF/Recibo: 000014444
Dt.Emissão: 22/08/2013
Valor: 8.371,27
NF/Recibo: 000013801
Dt. Emissão: 16/07/2013
Valor: 8.379,45
NF/Recibo: 000013038
Dt. Emissão: 29/05/2013
Valor: 8.4455,03" (sic)
"Ilmo (a). Sr (a).
Sou Bolsista‐Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e
integro a equipe do projeto de pesquisa intitulado “Direitos Humanos e
Desenvolvimento no Brasil”, o qual é coordenado pelo Doutor Maurício
Mota Saboya Pinheiro, Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA,
pertencente à Diretoria de Estudos e Políticas de Estado, Instituições e

ATENDIDO

ATENDIDO

Democracia (DIEST).
A pesquisa objetiva, em geral, identificar uma “arquitetura institucional”
das políticas de direitos humanos no país, mostrando as redes ou
conexões existentes entre as diversas instituições. A descrição dessa rede
institucional é importante para nós, pois cremos ser necessária uma
articulação institucional de ampla cobertura e longo alcance, em vários
níveis, para que haja elevação do grau de efetividade das políticas
públicas de direitos humanos no Brasil.
Para subsidiar a pesquisa supracitada, estamos mapeando todas as ações
de direitos humanos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.
É importante frisar que as informações do Poder Executivo já foram
obtidas, inclusive, junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, o que significa que já detemos todas as contribuições
possíveis daquela Secretaria para a pesquisa em andamento.
Dado o exposto, solicito a fineza de informar se esse Órgão/Entidade
possui iniciativas (ações, diretrizes, programas, projetos sociais etc.)” de
direitos humanos. Se afirmativa a resposta, favor citar:
a) Nome da iniciativa (ação, diretriz, programa, projeto social etc.) na área
de direitos humanos;
b) Departamento (coordenação, diretoria, superintendência etc.)
responsável;
c) Telefones e e‐mails de contato;
d) Metas e/ou objetivos da iniciativa;
Qualquer dúvida, rogamos a gentileza de contatar‐nos pelo telefone (61)
xxxx‐xxxx." (sic)
"Gostaria de obter os registros de entrada e saída, da sede do Senado
Federal, das seguintes pessoas, com as informações de dia, horário e local
onde eles se dirigiram dentro do Senado:
‐ Paulo Roberto da Costa
‐ Alberto Yousseff" (sic)

NEGATIVA
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INFORMA‐
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ATENDIDO

"Gostaria de ter acesso aos gastos do senador Aécio Neves (PSDB‐MG) e
da ex‐senadora Marina Silva (PSB‐AC) com despesas médicas que foram
reembolsadas pelo Senado Federal por intermédio do plano de saúde dos
senadores. São as despesas referentes a gastos na rede privada de saúde
que são reembolsadas pela instituição após o parlamentar, ou ex‐senador,
efetuar o pagamento. Obrigada." (sic)
ATENDIDO
"Prezados, estou fazendo uma pesquisa sobre o inciso XI do art. 7º da
Constituição. Tal dispositivo prevê a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa. Até onde consegui apurar, a expressão
ou resultado não constava do projeto original da Constituição, sendo
inserida pela emenda 2P02038‐1 do Centrão. Gostaria de saber se houve

alguma justificativa ou qualquer outro documento que tenha justificado
tal alteração no texto da constituição." (sic)
"Prezados senhores,
Gostaria de saber como está estruturada a Consultoria Legislativa
(Assessoramento Legislativo), seus núcleos, áreas e subáreas e quais são
os consultores atualmente operantes em cada uma delas." (sic)
Solicitação de cópia das páginas 41 e 63 ‐ Vol. I ‐ do Processo Nº 923/99‐0,
SIGAD 00200.020600/1999.51 1999/0050, de aquisição e instalação de
sistema de proteção das instalações físicas para a sala‐cofre do
PORDASEN.
"qual o número de servidores ativos, aposentados e pensionistas (com
especificação do quantitativo relativo a cada grupo) que receberam
pagamentos administrativos de URV a partir de 1º de janeiro de 2010;
2) qual o valor total dos pagamentos aludidos no item 1 supra, e
respectivas datas;
3) qual o número de servidores ativos, aposentados e pensionistas (com
especificação do quantitativo relativo a cada grupo) que sofreram
desconto de honorários advocatícios nos pagamentos a que se refere o
item 2 supra;
4) qual o valor dos honorários advocatícios descontados, e respectivas
datas;
5) qual o montante atualmente acumulado e retido a título de honorários
advocatícios."
"Solicito saber as ausências e presenças da ex senadora Maria Osmarina
Marina da Silva Vaz de Lima na câmara do senado no período de 1994 a
2002" (sic)
"Solicito acesso às denúncias apresentadas ao Senado Federal contra
Ministros do Supremo Tribunal Federal baseadas na Lei nº 1079/1950."
(sic)
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PENDENTE
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"Solicito que me seja informado o nome do cidadão requerente do pedido
de cópia do ato de minha nomeação no cargo efetivo de secretário
parlamentar , conforme consta do Anexo I ‐ Lista de pedidos de
Informação Atendidos do Relatório Mensal de julho de 2014, do Serviço
de Informação do Cidadão, da Secretaria de Gestão de Informação de
Documentação do Senado Federal. O presente pedido é feito ex‐vi da
leitura do artigo 10 da lei 12.527/14, que exige a identificação de
mencionado solicitante da cópia de minha nomeação (XXXXXXXXXXXX)."
(sic)
ATENDIDO
"A Senadora do Estado do Rio Grande do Sul, Ana Amélia de Lemos, do
Partido Progressista, já desempenhou algum cargo em comissão nas
esferas legislativa, parlamentar, administrativa ou executiva?
Se sim, em qual órgão e qual o cargo?" (sic)

"Necessito do Decreto‐lei nº 63.788, de 12 de dezembro de 1968, que
Regulamenta a Lei nº 5.465, de 3 de julho de 1968, que dispõe sobre o
preenchimento de vagas no estabelecimentos de ensino agrícola." (sic)
"Boa tarde,
Solicito o envio das provas de todos os cargos do concurso público do
Senado Federal em 2012, já que nunca foram disponibilizadas pela FGV,
contrariando a necessária transparência exigida. (sic)"
"gostaria de receber ou ter acesso a materiais referentes a cpi da pedofilia
a nivel academico para trabalho de conclusão de curso, o projeto visa um
estudo da pratica do crime de exploração e abuso sexual infanto juvenil,
desde já agradeço" (sic)
"Boa noite,
Eu gostaria da relação de todas as proposições sobre educação, aptas
para votação no Plenário. Obrigada, XXXXXX" (sic)
"Boa noite,
Eu gostaria da relação de todas as proposições sobre segurança pública
aptas para votação no Plenário. Obrigada, XXXXXX" (sic)
"Boa noite. Gostaria de saber quais projetos de lei a a senadora Ana
Amélia Lemos protocolou no plenário." (sic)
"Necessito que me forneçam ou informem onde posso encontrar dados
sobre Composição do Senado Federal por Legislatura, especificamente:
49a. à 54a., constando nome, partido e estado (e movimentação, no caso
de substituição por suplente)." (sic)
"Necessito, para fins de conclusão de tese doutoral, preferencialmente
em planilha que possa ser editada (permita classificação ou manejo das
colunas), dos seguintes dados :
Proposições apresentadas pelos senadores (e comissões) na período de
1995 (fevereiro) a 2013 (dezembro), se possível separadas por legislatura
(ano a ano), com número e tipo de proposição e em que conte o status
atual (arquivada, em tramitação, transformada em norma jurídica,
enviada à Câmara dos Deputados etc).
Necessito apenas dos projetos de lei (inclusive complementar) e
Propostas de Emenda à Constituição.
Agradeço desde já, assim como aos atendimentos já concluídos por esse
Senado Federal." (sic)
"Bom dia!
Favor informar a data da Sessão Deliberativa, que vai tratar em turno
único o PLS nº 250 de 2005 ‐ Complementar; bem como as razões da não
realização da discussão em 02.09.2014, conforme dados da SGM de
28.08.2014.Grato! XXXXXX" (sic)
" Boa noite. Com o objetivo de trabalhar nessa egrégia Casa de Leis da
República, solicito de Vossa Senhorita informações acerca de futuros
concursos públicos do Senado Federal, tais como certames em
andamento, prazo de validade, expiração, previsões, cargos vagos,

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

aposentadorias... Na certeza de ser bem atendido, aguardo retorno.
XXXXXX" (sic)
"Boa Tarde! Gostaria de saber como votou o Senador Rodrigo Rollemberg
a respeito do PLV 26/2013 ‐ Programa Mais Médicos? Além disso, quero
notícias que demostrem o posicionamento do Senador em relação a este
projeto. Atenciosamente, XXXXXX." (sic)
"Boa Tarde! Gostaria de saber como votou o Senador Rodrigo Rollemberg
no PLV 13/2013 ‐ Ato Médico, bem como receber notícias com o
posicionamento do senador a respeito desse projeto.
Atenciosamente, XXXXXX." (sic)
"XXXXXX, na qualidade de vereador da comarca de Bela Vista de Goiás/GO
e presidente da Comissão de Finanças e orçamento. No uso de suas
atribuições conferidas por lei municipal, vem respeitosamente à presença
de V. Sa. solicitar consulta prévia de comparecimento no Senado Federal
do dia 01 de janeiro de 2012 até 10 de setembro de 2014, dos senhores
vereadores abaixo citados:
Aredio Pereira de Oliveira CPF: 565.227.541‐34; Carlos José Costa
Carvalho CPF: 335.476.961‐00; Denis
Gregório Teles CPF: 455.979.791‐91; Eduardo Alberto Matrak CPF:
783.199.431‐91; Jovair Aparecido de Lima
CPF: 493.522.961‐68; Josafa Ferreira Souza CPF: 551.499.605‐00; Juliano
Moreira Magalhães CPF:
509.865.201‐44; Rubens Pinto de Souza CPF: 169.059.381‐49; Rubens
Rafael de Oliveira CPF: 280.824.781‐87;
e Sergio Rodrigues Teixeira CPF: 533.260.751‐20"
"Gostaria de ter acesso aos gastos médicos/odontológicos da ex‐senadora
Marina Silva que foram reembolsados pelo Senado no período de 1994 a
1997. Recebi uma planilha com os reembolsos até 2010, mas nela não
foram incluídos os referentes a esse período específico.
Aguardo o retorno. Obrigada pela atenção." (sic)
"Prezados/as senhore/as,
gostaria de ter acesso à resolução do SF que criou reserva de vagas para
negros em seus concursos públicos, conforme a notícia
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/05/13/renan‐
determina‐instituicao‐de‐cotas‐para‐contratacoes‐no‐senado.
Tentei encontrar o texto da resolução nas buscas disponíveis no site e no
Diário do SF, mas não acho a informação. Atenciosamente," (sic)
O cidadão solicita receber a exposição de motivos que deu origem ao
Decreto‐Lei nº 771/1969.
"Prezados/as senhores/as, O site do Senado contém um histórico
completo dos senadores que já atuaram na Casa
(http://www.senado.gov.br/senadores/periodos/legisAnt.shtm). Todavia,
antes da 50a Legislatura não há informações sobre o partido pelo qual
esses senadores foram eleitos. E em nenhuma legislatura, o site do
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Senado indica se eles mudaram de partido no curso dos respectivos
mandatos. Ocorre que necessito de dados que me dêem elementos sobre
as mudanças de partidos por parte dos senadores para uma pesquisa
acadêmica. O lapso temporal que necessito é da 42a legislatura (1963‐
1967) em diante. Por exemplo, digamos que determinado Senador tenha
ingressado no Senado em 1963 pelo Partido P. Lá pelos idos de 1964,
digamos que ele tenha mudado para o Partido X. Eu precisaria de ter
essas informações. Diante do fato de que referida informação não se
encontra no sítio do Senado na internet, solicito‐a a Vossas Senhorias.
Atenciosamente, XXXXXX" (sic)
"Considerando o fim da validade dos concursos públicos para o quadro de
servidores efetivos do Senado Federal, solicito informações acerca da
previsão do próximo edital, tendo em vista que ainda restaram bastantes
cargos vagos." (sic)
"Prezados, bom dia! Gostaria de requisitar acesso às denúncias feitas
contra todos os Ministros, com base na Lei 1.079/1950. Obrigado!" (sic)

"Prezados, bom dia. Gostaria de solicitar, com fulcro na Lei n.º
12.527/2011, toda a documentação referente a processos de
impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (para dar suporte
aos meus estudos acadêmicos). Infelizmente, não posso especificar os
nomes dos Ministros justamente porque ainda não tenho essa
informação, mas gostaria da documentação de todos os processos dessa
natureza que envolvam Ministros do Supremo Tribunal Federal. Grato
desde já, XXXXXX." (sic)
"Gostaria de obter da Mesa e/ou da Presidência do Senado Federal, uma
certidão na qual conste que o Senador Alvaro Fernandes Dias (PSDB‐PR)
encontra‐se em licença saúde, conforme se pode constatar da informação
que se obtêm neste mesmo sítio." (sic)
"Gostaria de saber todos os períodos de ferias gozadas pelo servidor Jose
Martinho Ferreira de Araujo, matricula 235082, tendo em vista entrada no
senado federal em fev/2011, e a qual periodo de ferias se refere o
processo Ergon 6319041, qual Boletim do Senado Federal foi publicado a
resposta deste processo e em que data. Pois consta na remuneração do
servidor ferias em jan/2013 e jan/2014, que deve ser referente a 2012 e
2013, como o servidor poderia entrar de ferias em setembro de 2014
novamente?" (sic)
"O Senador Casildo João Maldaner gastou em junho de 2013 o valor de
4.832,30 reais com locação de veículos com a locadora Santa Fé Veículos.
Solicito detalhes de todos esses gastos, ou seja, os documentos que
comprovam detalhadamente todo o gasto. Desde já agradeço." (sic)
"Solicito por gentileza informações sobre o Recrutamento e seleção de
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funcionários. Grata!" (sic)

"Gostaria de receber uma cópia, com assinatura e carimbada, do
documento de nº 004177/05‐3 (APENSOS E ANEXOS), datado de 20 de
setembro de 2007 e elaborado pelo ex Senador Gerson Camata, assim
como a minuta do Ato operando o reconhecimento (que é citado no fim
deste documento). Estes documentos estão apensados à processo com
este mesmo número citado acima." (sic)
O cidadão solicita a copia via e mail do Diário do Congresso Nacional
contendo o PLN 10/1966, que trata do Fundo de Garantia.
"Prezados, boa tarde! Gostaria de requerer acesso à todas as denúncias
apresentadas contra Ministros do STF desde o período de 1988, com base
na lei 1.079/1950." (sic)
"Gostaria de saber se os servidores públicos efetivos que trabalham nas
Comissões Temáticas do Senado ou no Plenário do Senado, que atuam
como secretários de comissão, ou cargo semelhante, recebem
gratificação, ou alguma forma de benefício por orientarem os Presidentes
das Comissões nas questões regimentais." (sic)
"Prezados, estudo os 8 Senadores que compõem a Frente Parlamentar do
Esporte, necessito saber quais são as COMISSÕES (Permanentes, Temporárias,
Subcomissões, Conselhos, etc) nas quais estes 8 senadores participaram e/ou
participam na 54ª Legislatura (2011‐2015).
Infelizmente estas informação não tem no site quando se acessa cada senador.
Ainda, anteriormente me enviaram um arquivo em PDF (datado de 2012) e
portanto não tem o que preciso. Fico no aguardo. Obrigada" (sic)
"Necessito saber todas QUAIS FORAM E/OU SÃO AS COMISSÕES (Permanentes,
Temporárias, CPI/CPMI, Subcomissões, Conselhos, etc) vigentes durante a 54ª
Legislatura. Gostaria apenas de saber o TIPO e NOME das Comissões. Exemplo:
COMISSÕES PERMANENTES: A,B,C,D...
SUBCOMISSÕES: E,F,G...
Para fins de pesquisa.
No site não há como se separar por Legislatura igual ao site da Câmara o que
dificulta o acesso a informações mais específicas. Obrigada" (sic)
"Tenho muito interesse, assim como mais de 20 milhoes de brasileiros na
aprovacao do PLC 117/2013.
O status atual está:
Local: 16/09/2014 ‐ SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: 16/09/2014 ‐ AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Qual o prazo para a matéria ser inclusa na ordem do dia? Existe algo que
possamos fazee para acelerar este processo?" (sic)
"Olá Pessoal, estou desenvolvendo um trabalho para Universidade Federal do
ABC, no Estado de São Paulo e preciso de uma planilha com o nome e os
projedos dos parlamentares. Como posso fazer para obtê‐los?
No aguardo e até mais." (sic)
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"Peço a gentileza de me serem fornecidas as seguintes informações:
1) número de servidores ativos, aposentados e pensionistas integrantes da folha
de pagamento do Senado Federal (com especificação do quantitativo relativo a
cada grupo) que receberam pagamentos administrativos de URV a partir de 1º
de janeiro de 2010;
2) valor total dos pagamentos aludidos no item 1, assim como as respectivas
datas;
3) número de servidores ativos, aposentados e pensionistas (com especificação
do quantitativo relativo a cada grupo) que sofreram desconto de honorários
advocatícios nos pagamentos a que se refere o item 2;
4) valor dos honorários advocatícios descontados, bem como as respectivas
datas;
5) montante atualmente acumulado e retido a título de honorários advocatícios;
6) inteiro teor do Ofício nº 978/2012‐ADVOSF;
7) inteiro teor da Informação nº 359/2012‐ADVOSF" (sic)
"Existe algum projeto concluído ou em andamento sobre incentivos fiscais para o
comércio atacadista, que atende o estado de Goiás?" (sic)
"Prezados, veio por meio deste fazer pela 4a vez uma solicitação, tentarei ser
clara para obter o que necessito e conto com sua presteza. Estudo oito
senadores que compõem uma determinada Frente Parlamentar, e necessito
saber (1) em que comissões eles atuaram/atuam durante a 54ª Legislatura, e
quais mandatos (cargos) eles exerceram nestas comissões (1º Vice Presidente,
Relator, etc). São apenas 8 senadores: Ciro Nogueira Lima Filho, Eduardo Alves
do Amorim, Jorge Afonso Argello, Humberto Sérgio Costa Lima, José Barroso
Pimentel, Paulo Renato Paim, Vanessa Grazziotin, Vital do Rêgo Filho.
Obrigada" (sic)
"Prezados, necessito saber quais são TODAS as comissões (NOME E TIPO) que
funcionaram e funcionam no Senado durante a 54ª Legislatura ‐ este dado não
está no site separado por Legislatura e nem por todos os tipos possíveis de
comissão (Permanente, Temporária, Subcomissão, Mista, Conselho, CPI, CPMI,
Comissão Externa, Representativa ‐ como a Procuradoria ‐ etc).
Obrigada" (sic)
"Sou bacharel em contabilidade e gostaria de saber qual foi o Senador que
propôs a emenda nª 18 (correspondente a emenda 109 relador‐revisor) ao
Projeto de Lei de Conversão 1/2010 oriundo da MP 472/ 2009. O texto que
altera o art. 12 do Dec Lei 9.295 já havia sido vetado pelo Presidente na
Mensagem de Veto 857 de 15/12/2005 e vetado totalmente em 2005 pelo veto
34/2005 do próprio Senado publicado em 29/06/2006. Esse texto no art. 76 da
lei 12.249 é inconstitucional pois não houve MP editada pelo presidente para
que só então pudesse ser convertida em Lei. Atacando o ART 67 da CF que
consagra o postulado de irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma
sessão legislativa. Solicito Informações sobre a Constitucionalidade do Art. 76 da
Lei. 12.249/2010" (sic)
O cidadão solicita a exposição de motivos da Lei 10.196/2001, que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências,
via e‐mail.
"Desejo ter acesso ao conteúdo do Diário do Senado Federal referente ao dia
01.05.2002, a fim de ter acesso ao conteúdo do Protocolo de Quioto.
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Ademais, tentei ter acesso através do sistema de buscas do site, contudo, não
logrei êxito." (sic)
"Art. 76 da Lei 12.249/2010 da nova redação ao Art. 12 do Decreto Lei nº 9.295/
46 Essa Matéria foi vetada pela mensagem nº 857 de 15/12/2005, confirmado
VETO–TOTAL nº 34/2005 mantido na sessão plenária de 06/05/2009, publicado
em 07/05/2009 do Diário do Congresso Nacional e Informado a Presidência da
República através do Ofício nº 217‐CN de 29/05/2009.
Como Pode essa matéria entrar na Lei de Conversão da MP 472/2009 através da
Emenda n º 18 do Senado? Ademais o TEMA DA MP não tratava de exercício
profissional. COMO ISSO PODE ACONTECER PREZADO SENADO FEDERAL?" (sic)
"Gostaria de saber quando sera votada a PLC 117/2013. Pois trata de pais e filhos
que querem continuar com a vida normal depois da separaçao" (sic)
"Gostaria de saber quanto ganha um SECRETÁRIO PARLAMENTAR, qual o
requisito pra uma pessoa ocupar esse cargo, precisa grau de escolaridade ?
Podem mandar no meu email, por favor, é urgente." (sic)
"Conforme orientação encontrada no site do Senado Federal, gostaria de
solicitar, por gentileza, a exposição de motivos da Lei Ordinária nº 4.728 de 1965,
que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu
desenvolvimento. Obrigada." (sic)
"Ola , vcs podem mim informa quanto ganhavam os senadores brasileiro em
1826 e quais eram os beneficos que eles tinham direito.
Desde já agradeço " (sic)
"Olá, gostaria de saber onde encontros os relatórios estatísticos sobre pedidos
de informação recebidos, atendidos e indeferidos produzidos pelo Senado
Federal, conforme determina a Lei de Acesso à Informação?" (sic)
"Procuro a ata (ou notas taquigráficas) da sessão plenária do dia 24 de agosto de
1936, em que foi analisada definitivamente a chamada concessão nipônica, uma
concessão de terras de aproximadamente 1 milhão de hectares no estado do
Amazonas a um grupo de imigrantes japoneses, a qual dependia de autorização
do Senado da República." (sic)
"COMO VOTARAM OS SENADORES, EM 1995 e 1999, A CPMF?" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
000000264 Dt. Emissão: 02/09/2014
Valor : 2.550,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
000000251 Dt. Emissão: 01/08/2014
Valor : 2.550,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
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000000247 Dt. Emissão: 15/07/2014
Valor : 2.550,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
000000232 Dt. Emissão: 02/06/2014
Valor : 2.550,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
000000224 Dt. Emissão: 05/05/2014
Valor : 2.550,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 01736567000193 ‐ AUDIOSHOPP ‐ COMUNICACOES NF/Recibo :
000000216 Dt. Emissão: 02/04/2014
Valor : 2.550,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: FERNANDO COLLOR
Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo :
000000049 Dt. Emissão: 01/04/2014
Valor : 20.000,00
Parlamentar: FERNANDO COLLOR
Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo :
000000048 Dt. Emissão: 25/03/2014
Valor : 20.000,00
Parlamentar: FERNANDO COLLOR
Fornecedor : 09162461000135 ‐ SIDRACK FERREIRA DA SILVA ‐ ME NF/Recibo :
000000040 Dt. Emissão: 24/02/2014
Valor : 20.000,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000005242 Dt. Emissão: 06/08/2014
Valor : 5.227,16
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000005243 Dt. Emissão: 06/08/2014
Valor : 2.510,10
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Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000004990 Dt. Emissão: 07/07/2014
Valor : 3.574,32
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000004785 Dt. Emissão: 10/06/2014
Valor : 5.680,22
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000003930 Dt. Emissão: 05/02/2014
Valor : 9.369,20
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000001917 Dt. Emissão: 04/06/2013
Valor : 22.500,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000025693 Dt. Emissão: 30/09/2012
Valor : 9.475,08
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000025712 Dt. Emissão: 30/07/2012
Valor : 13.279,05
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000025603 Dt. Emissão: 17/07/2012
Valor : 13.720,95
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000025995 Dt. Emissão: 31/05/2012
Valor : 17.380,50
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 22887764000183 ‐ SEMALO COMBUSTIVEIS LTDA NF/Recibo :
000022467 Dt. Emissão: 14/12/2010
Valor : 11.338,20
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
Fornecedor : 24057622000114 ‐ NF PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 2014/10 Dt. Emissão: 24/03/2014
Valor : 15.000,00
Parlamentar: MOZARILDO CAVALCANTI
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Fornecedor : 24057622000114 ‐ NF PLANEJAMENTO E MARKETING LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 2014/3 Dt. Emissão: 09/03/2014
Valor : 13.000,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: JOÃO VICENTE CLAUDINO
Fornecedor : 05859092000183 ‐ JLJ AUDITORIA, CONSULTORIA E PROJETOS S/C
LTDA ‐ ME NF/Recibo : 000001533 Dt. Emissão: 02/09/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: JOÃO VICENTE CLAUDINO
Fornecedor : 05859092000183 ‐ JLJ AUDITORIA, CONSULTORIA E PROJETOS S/C
LTDA ‐ ME NF/Recibo : 000001528 Dt. Emissão: 08/08/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: JOÃO VICENTE CLAUDINO
Fornecedor : 05859092000183 ‐ JLJ AUDITORIA, CONSULTORIA E PROJETOS S/C
LTDA ‐ ME NF/Recibo : 000001526 Dt. Emissão: 31/07/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: JOÃO VICENTE CLAUDINO
Fornecedor : 05859092000183 ‐ JLJ AUDITORIA, CONSULTORIA E PROJETOS S/C
LTDA ‐ ME NF/Recibo : 000001517 Dt. Emissão: 02/06/2014
Valor : 6.500,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000007921 Dt.
Emissão: 01/09/2014
Valor : 3.597,09
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000007671 Dt.
Emissão: 04/08/2014
Valor : 3.876,60
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000005072 Dt.
Emissão: 23/09/2013
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Valor : 7.505,95
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000004564 Dt.
Emissão: 15/07/2013
Valor : 7.228,25
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000004241 Dt.
Emissão: 27/05/2013
Valor : 7.184,97
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000003813 Dt.
Emissão: 25/03/2013
Valor : 8.412,27
Parlamentar: CÍCERO LUCENA
Fornecedor : 09352634000269 ‐ JAIME T MOURA NF/Recibo : 000003481 Dt.
Emissão: 28/01/2013
Valor : 8.233,02
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: FRANCISCO DORNELLES
Fornecedor : 33593575000114 ‐ MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO
NF/Recibo : 009980401 Dt. Emissão: 05/08/2014
Valor : 13.706,34
Parlamentar: FRANCISCO DORNELLES
Fornecedor : 33593575000114 ‐ MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO
NF/Recibo : 009956601 Dt. Emissão: 05/07/2014
Valor : 13.281,63
Parlamentar: FRANCISCO DORNELLES
Fornecedor : 33593575000114 ‐ MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO
NF/Recibo : 009951801 Dt. Emissão: 05/06/2014
Valor : 13.279,99
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: RENAN CALHEIROS

ATENDIDO

ATENDIDO

Fornecedor : 08152466000114 ‐ NEWTON E NEWTON ‐ ADVOCACIA ‐ ME
NF/Recibo : 000000047 Dt. Emissão: 25/08/2014
Valor : 8.000,00
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 08152466000114 ‐ NEWTON E NEWTON ‐ ADVOCACIA ‐ ME
NF/Recibo : 000000037 Dt. Emissão: 29/07/2014
Valor : 8.000,00
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 08152466000114 ‐ NEWTON E NEWTON ‐ ADVOCACIA ‐ ME
NF/Recibo : 000000036 Dt. Emissão: 23/06/2014
Valor : 8.000,00
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 08152466000114 ‐ NEWTON E NEWTON ‐ ADVOCACIA ‐ ME
NF/Recibo : 016650567 Dt. Emissão: 26/05/2014
Valor : 8.000,00
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 13495623000124 ‐ RECIFE EXECUTIVO LOCACOES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 140814‐001 Dt. Emissão: 14/08/2014
Valor : 4.200,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 13495623000124 ‐ RECIFE EXECUTIVO LOCACOES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 040714‐001 Dt. Emissão: 04/07/2014
Valor : 4.200,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 13495623000124 ‐ RECIFE EXECUTIVO LOCACOES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 130614‐001 Dt. Emissão: 13/06/2014
Valor : 4.200,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 13495623000124 ‐ RECIFE EXECUTIVO LOCACOES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 1605514‐001 Dt. Emissão: 16/05/2014
Valor : 4.200,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 13495623000124 ‐ RECIFE EXECUTIVO LOCACOES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 110414‐001 Dt. Emissão: 11/04/2014
Valor : 4.200,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo e do contrato entre as partes, com base na
Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
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em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 24560575000127 ‐ VTV PRODUCOES LTDA ‐ EPP NF/Recibo :
000001614 Dt. Emissão: 12/08/2014
Valor : 3.800,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 24560575000127 ‐ VTV PRODUCOES LTDA ‐ EPP NF/Recibo :
000001598 Dt. Emissão: 02/07/2014
Valor : 3.800,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 24560575000127 ‐ VTV PRODUCOES LTDA ‐ EPP NF/Recibo :
000001587 Dt. Emissão: 04/06/2014
Valor : 3.800,00
Parlamentar: JARBAS VASCONCELOS
Fornecedor : 24560575000127 ‐ VTV PRODUCOES LTDA ‐ EPP NF/Recibo :
000001567 Dt. Emissão: 07/05/2014
Valor : 3.800,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Quero a verdade sobre a votação da cpmf,quero saber a posição real da ex‐
senadora marina silva" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma cópia
das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18 de
novembro de 2011.
Obs.: As informações constantes no portal desta casa são incompletas e estão
em desacordo com o que determina a LAI. Portanto, peço cópias das notas
abaixo, podendo estas possuírem tarjas pretas sobre os dados pessoais dos
envolvidos.
Parlamentar: WELLINGTON DIAS
Fornecedor : 10644834000193 ‐ SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 000000143 Dt. Emissão: 02/07/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: WELLINGTON DIAS
Fornecedor : 10644834000193 ‐ SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 000001412 Dt. Emissão: 02/06/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: WELLINGTON DIAS
Fornecedor : 10644834000193 ‐ SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 000001379 Dt. Emissão: 02/05/2014
Valor : 6.500,00
Parlamentar: WELLINGTON DIAS
Fornecedor : 10644834000193 ‐ SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ‐ ME
NF/Recibo : 000001296 Dt. Emissão: 01/04/2014
Valor : 6.500,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
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"Bom dia, Gostaria de saber a situação dos seguintes funcionários comissionados
do gabinete do senador Roberto Requião, de acordo com as normas da Lei de
Acesso à Informação Pública (Lei Federal 12.527). Gostaria de saber se estão
exercendo suas funções normalmente ou estão em férias/licença e desde
quando.
FÁTIMA CAROLINA POLIDORO DO AMARAL CATANI
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI
HERON ARZUA
JOSÉ BENEDITO PIRES TRINDADE
Obrigado pela atenção!" (sic)
"Bom dia, gostaria de ter acesso ao edital e anexos do processo de nº
00200.021332/2013‐02 a qual gerou o contrato nº 0003‐2013." (sic)
"Olá, Gostaria de tirar uma dúvida: no quadro de servidores concursados do
Senado Federal, existe o cargo de Inspetor de Polícia Legislativa, cargo esse de
nível superior? Se não há, o senhor poderia me informar a nomenclatura dos
cargos que existem na Polícia Legislativa do Senado Federal?
Agradeço desde já pela atenção. Respeitosamente, XXXXXX" (sic)
A cidadã solicita receber o texto completo PLS 78/1992, que dispõe sobre a
arbitragem e que originou a Lei 9.307/1996.
"Gostaria de saber se no INTERLEGIS existem ALGUNS MODELOS DE CONTRATOS
PARA PESSOAS JURÍDICAS MINISTRAREM CURSOS A DISTÂNCIA. Necessitamos
conhecer alguns PARA SERVIREM DE BASE PARA UMA CONTRATAÇÃO QUE
NECESSITA SER FEITA (DFD/SAGI/MDS). Vocês podem nos enviar ou orientar
onde podemos obter um material pertinente para uma contratação de cursos a
distância?" (sic)
Concordo com a divulgação da minha mensagem nas mídias do Senado Federal.
"Boa tarde, recebi por e‐mail o PLS 78/1992. Seria possível, por gentileza, enviar
a exposição de motivos deste PLS? Pergunto pois estou fazendo um estudo e li
um texto que informou que este PLS teria sido feito baseado em diretrizes
internacionais e preciso confirmar esta informação.
Antecipadamente grata, XXXXXX" (sic)
"Boa tarde, Gostaria de saber se o Senado ainda dispões de exemplares do
manual de Licitações e Contratos ‐ orientações e jurisprudências elaborado em
2012. Eu trabalho no setor de licitações do meu município e adianto que o
exemplar impresso da obra será de grande valor ao bom desenvolvimento do
nosso trabalho." (sic)
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