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Relatório Mensal de Atendimentos da Lei de Acesso à Informação
Serviço de Informação ao Cidadão (SICLAI)

Novembro de 2018
Distribuição mensal dos pedidos de informação
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 96 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Anual
Mensal
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO

ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
SERVIDOR
ARQUIVO
OUTROS
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
REMUNERAÇÃO
LEGISLAÇÃO
TOTAL GERAL

PEDIDOS

%

35
18
9
8
7
6
4
4
1
1
1
1
1

36,5%
18,8%
9,4%
8,3%
7,3%
6,3%
4,2%
4,2%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

96

100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
02 (duas) negativas de acesso a pedidos formulados no mês de novembro de 2018.
Não há recurso a pedidos formulados no mês de novembro de 2018.
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Bom dia. Gostaria de receber a Exposição de motivos da
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2012, que: estabelece alíquotas do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas
operações interestaduais com bens e mercadorias importados
do exterior.” (sic)
“Bom dia. Sou aluno do Curso de xxx. Necessito de ajuda para
responder o Questionário abaixo sobre o Plano de
Classificação de Documentos do Senado Federal e Congresso
Nacional: Em que ano foi publicado o plano de Classificação
Senado Federal e Congresso Nacional?
O Plano de Classificação Senado Federal e Congresso Nacional ,
publicado no ano acima indicado é única versão ou há versões
anteriores ou posteriores a citada data?
Quem foram os responsáveis pela construção do plano de
Classificação Senado Federal e Congresso Nacional? Qual a
formação?
O Plano de Classificação Senado Federal e Congresso Nacional
baseou-se em outros planos? Se sim, Qual/Quais?
O plano de Classificação do Senado Federal e Congresso
Nacional é implementado na pratica?
Como se deu o procedimento metodológico utilizado para
diagnosticar (coletar dados) para construção do Plano de
Classificação do Senado Federal e Congresso Nacional?
Quanto tempo durou, desde o processo inicial de diagnostico
(coleta de dados) até a publicação do Plano de Classificação
Senado Federal e Congresso Nacional?
Desde já agradeço a colaboração na resposta deste
Questionário, que será usado emxxx.” (sic)
"Gostaria de saber se teremos o novo concurso público do
Senado Federal em 2019. Atenciosamente, xxx." (sic)
“Solicito receber cópia impressa das Leis: 8.112/1990,
4.320/1964, 11.091/2005 e o Decreto 1.171/94, para fins de
estudo.”
“Solicito receber a lista completa dos senadores eleitos em
2018, além dos eleitos gostaria de receber também o nome
daqueles que estarão no exercício para a próxima legislatura,
ou seja, os 81 Senadores em exercício a partir de fevereiro de
2019.”
“Solicito uma cópia do PLS 352/2017, que altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para
presumir a legítima defesa quando o agente de segurança
pública mata ou lesiona quem porta ilegal e ostensivamente
arma de fogo de uso restrito.”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Olá, bom dia! Gostaria de saber se existe alguma previsão
para o concurso do Senado Federal, algumas vagas estão
previstas na LDO de 2019, com base nisso, é real a expectativa
de um concurso em 2019?" (sic)
“Estou tentando acessar os Diários do Senado Federal e do
Congresso Nacional e os Anais do Senado Federal para realizar
minha pesquisa, mas como houve uma atualização no site o
sistema ficou mais lento, dificultando a visualização desses
documentos. Diante disso solicito receber via e-mail os Anais
do Senado Federal e Diários do Senado Federal e do Congresso
Nacional desde o ano de 1990 até o mês de outubro de 2018.”
"Olá, gostaria de saber se a Casa possui previsão de nova
licitação para contratar novos servidores públicos. Obrigada."
(sic)
"Boa noite, gostaria de receber uma listagem com o nome de
todos os senadores que votaram sim ao aumento salarial do
judiciário.
Att, xxx
"Quais os 41 senadores que votaram a favor do aumento do
STF?" (sic)
“Solicito cópia da Lei 10.216/2001.”
“Quero saber o motivo pelo qual os senadores que
representam o estado do XXX, xxx, não votaram ontem, 07/11,
em sessão, no PLC 27/2016, que dispõe sobre o subsídio dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
Solicito receber por e-mail a cópia da votação nominal do PLC
27/2016, que dispõe sobre o subsídio do Ministro do Supremo
Tribunal Federal.”
“Solicito o texto final aprovado nas comissões com as emendas
do PLC 68/2018, que altera a Lei de Incorporação Imobiliária
para disciplinar a resolução de contrato de aquisição de
unidade ou de lote urbano; fixa pena de 25% dos valores pagos
ou 50%, se constituído patrimônio de afetação; e a forma de
devolução do valor remanescente ao adquirente, após as
deduções previstas, se houver.”
Prezados, bom dia. Busco pelos pedidos de impeachment de
ministros do STF dirigidos ao Senado desde a
redemocratização. Não encontrei no site. Assim, gostaria de: i)
ou um informativo de como encontrar tais documentos no
site; ou ii) dos próprios documentos. xxx
“Solicito um documento que conste os ofícios que o Supremo
Tribunal Federal encaminhou ao Senado desde a realização da
Constituição Federal de 1988 até 2018, que estão vinculados
ao artigo 52, X, da CF. Os ofícios são necessários para a minha
tese de XXX.”

SITUAÇÃO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Solicito um arquivo que contenha todas as notas taquigráficas
dos trabalhos realizados na CPMI da JBS, pois no próprio site
do Senado não está disponível.”
"Olá, Gostaria de solicitar acesso à documentação (pode ser
proposições, emendas, fotos, etc) referente ao processo
constituinte de 1946 no tema de reforma agrária. Estou
necessitando do conteúdo com urgência em função do
Trabalho dexxx."(sic)
“Boa tarde, Meu nome é xxx, e o meu período de xxx. Estou
realizando uma pesquisa sobre o Fies na tramitação do projeto
de Lei n. 8035/2010, que deu origem ao Plano Nacional de
Educação (2024- 2024), e Necessito dos pronunciamentos dos
senadores que tratam desse assunto entre 2011 e 2014. ” (sic)
“Requer, com fulcro na Lei nº 12.527/2011, acesso às notas
fiscais/recibos/comprovantes apresentados por senadores, na
utilização da Cota Parlamentar, para reembolso pelo Senado
Federal, no ano de 2018 (de 01/01/2018 a 11/11/2018), tendo
como destinatários as seguintes empresas: xxx
"Solicito exposição de motivos da medida provisória
482/1994." (sic)
"Gostaria de ter a exposição de motivos da lei Maria da
Penha.” (sic)
Prezados(as), Sou xxx e estou realizando levantamento de
dados acerca da legislação aplicada à Economia Solidária, para
fomentar a elaboração de artigo sobre o tema. Nesse sentido,
gostaria de informações acerca da Criação do Sistema Nacional
de Economia Solidária contida no PLC 137/2017, tais como
datas, alterações no projeto, etc. Também sobre a tramitação
de possíveis outros projetos de abrangência do tema Economia
Solidária. Agradeço a prontificação.”
“Solicito o pronunciamento do Senador José Serra, transmitido
pelo Boletim.leg - 3ª edição, a respeito do pagamento dos
precatórios.”
“Bom dia. Sou um XXX e estou buscando algumas informações
sobre as Casas do Legislativo para um trabalho. Gostaria de
saber se vocês têm estatísticas sobre as pessoas que visitam o
Senado, como números absolutos e motivos. Há alguma seção
do site na qual posso encontrar essas estatísticas? Se não,
vocês poderiam me fornecê-las por e-mail? xxx
“Solicito receber um documento que contenha relatório final
da CPI da Previdência.”

SITUAÇÃO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Solicito cópia do PLS 417/2017, que dispõe sobre os recursos
destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de
Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais, para estabelecer
que a instituição financeira informará previamente aos
tribunais e juízes de execução o cancelamento do precatório
ou RPV, a fim de que o titular do direito creditório possa se
manifestar.receber a relação dos precatórios atrasados.”
“Solicito receber a lista dos senadores que foram eleitos e dos
que foram reeleitos para assumir o mandato no ano de 2019
no Senado Federal.”
“Solicito receber a tramitação do PLS 336/2017, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a
promoção por série e extinguir a progressão continuada na
educação básica.”
“Solicito receber a exposição de motivo da Lei 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.”
"Boa tarde! Meu nome é xx. Venho, através desta mensagem,
solicitar o envio para a minha residência de um exemplar da
Constituição federal atualizada. Se possível, gostaria também
de receber outros materiais jurídicos disponíveis, assim como
códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso
Nacional.
Desde já, agradeço a atenção. Seguem os dados para o envio:
xxx
“Registrei uma LAI no dia 07/11, código de encaminhamento
número 2314, solicitando os Diários do Senado Federal e do
Congresso Nacional e os Anais do Senado Federal desde o ano
de 1990 até o mês de outubro de 2018. Recebi uma resposta
direcionando como poderia localizar as informações no site do
Senado, porém, por ser um conteúdo muito extenso, gostaria
de verificar a possibilidade de ir até o Senado Federal e salvar
todas essas informações solicitadas no meu HD externo. Estou
embarcando com destino a Brasília, hoje, 14/11, e, se possível,
gostaria de uma resposta o mais rápido possível.”
“Solicito receber as notas taquigráficas das discussões
parlamentares de 1988 a 1996, desde o início do projeto até a
aprovação da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, o que
cada senador falou sobre a matéria. Além disso, desejo as atas
dessas discussões.”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Olá a todos, me chamo xxx. E gostaria de gentilmente por
meio deste espaço virtual, solicitar aos setores competentes
do Senado Federal uma listagem sobre as Mesas-Diretoras do
Senado Federal, compostas pelos cargos de presidente, vicepresidentes, secretários, suplentes de secretário, etc, afim de
auxiliar em uma pesquisa histórica que estou realizando. De
antemão, garanto integralmente que será dado o devido
crédito da Fonte. Desde já, desculpas por qualquer incomodo.
Sobre as Mesas-Diretoras, gostaria dos períodos (ou biênios)
compreendidos nas legislaturas: 1946-1951; 1951-1955;19551959;1959-1963;1963-1967;1967-1971;1971-1975;19751979;1979-1983;1983-1987;1987-1991;1991-1995;
1995-1999;1999-20032003-2007;2007-2011;2011-2015;20152019;Certo de que a solicitação será atendida, deixo aqui meus
votos de agradecimento. xxx
"Boa tarde, Meu nome é xxx e gostaria de saber o quantitativo
de funcionários terceirizados no período de 2008 a 2018 para
pesquisa acadêmica."
“Solicito o envio do Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei
13.146/2015 para o meu endereço porque preciso saber sobre
o casamento de pessoas portadoras de deficiência.”
“Solicito receber uma planilha de gastos descriminada por
cargos efetivos comissionados pertencentes ao quadro de
pessoal do Senado Federal no mês de janeiro.”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Prezado xxx, boa noite.Sou xxx. Entro em contato pois li (e
citei) o trabalho de xxx¹ sobre o Orçamento Impositivo. Estou
desenvolvendo minha dissertação exatamente sobre o tema e
tentando verificar a hipótese difundida na literatura de que a
execução de emendas é utilizada como instrumento de
barganha entre os Poderes, por meio do qual o Executivo
"compra" o apoio legislativo. Para isso, a novidade de
publicização dos dados individualizados de emendas, desde
2015 é um grande avanço. Mas tenho tido dúvidas no
tratamento dos dados que extraí do SIGA BRASIL², tanto
conceitos e teóricas quanto práticas. Gostaria de ter sua ajuda,
se possível. Listo abaixo alguns questionamentos:
1. Considerando essa imagem abaixo, está correta a seguinte
interpretação?: "O deputado Ademir Camilo teve R$ 13,3 mi
pagos (vermelho) ao longo do ano de 2018 (azul) de emendas
referentes ao orçamento de 2018 (roxo) de um total de R$
15,3 mi de valor de dotação inicial do orçamento desse ano
(verde)".
Obs: O estranhamento é que a execução financeira estaria
muito acelerada, já que esses dados foram extraídos em
13/11/2018, um mês e meio antes do fim do ano,
considerando que o habitual é que uma parcela significativa
dos valores de emendas são inscritos em restos a pagar. É
verdade que a execução do xxx é muito elevado, mas olhando
aleatoriamente outros parlamentares vi muitos casos de
execução financeira de mais de 5 milhões.image.png
2. Qual é o conceito de "Despesa Executada"? Por que ela
pode ser negativa em alguns meses?
¹http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/509462
/OED0016.pdf?sequence=1
²http://www9.senado.gov.br/painelemendas
Agradeço de antemão pela atenção."(sic)
Sou funcionária do Ministério Público Federal (MPF), e ao
acessar o site do Senado para visualizar a 2º Reunião da
Comissão Mista da Medida Provisória nº 852/2018, que
ocorreu no dia 13/11, terça-feira, verifiquei que não há notas
taquigráficas disponíveis, apenas vídeos (com áudio) da
reunião. Por esse motivo, gostaria de receber as notas desta
audiência em formato de texto, uma vez que o tema discutido
tem relação com as atividades da Primeira Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF.”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Prezados Senhores,

SITUAÇÃO

Com base nos inúmeros que estão explicitados em vários
dispositivos legais que compõem o arcabouço jurídico no
Brasil, dentre eles podemos citar os princípios da transparência
e publicidade: há a possibilidade de preenchimento das vagas
que estão em aberto no Senado Federal este ano, por meio de
Concurso Público de Provas e Provas e Título, conforme emana
a Constituição Federal de 1988?
Já que o último realizado foi em fevereiro de 2012 e já se
expirou. É notória a carência de pessoal, pois o número
decrescente de funcionários que estão prestes e/ou que darão
entrada nos seus processos de aposentadoria, aumentado
cada vez mais a carência.

ATENDIDO

Agradeço a atenção,
Paulo Nunes de Oliveira
CI: 001.913.014-SSP/RN
Estudante de Ciências Econômicas da UFRN
Parnamirim- RN” (sic)
“O Senado Federal tem previsão para abertura de um novo
concurso público? Como são feitas as inscrições para o
concurso do Senado Federal? Solicito orientação, pois sou xxx
e tenho a intenção de pleitear uma vaga.”
Há muito tempo acompanho as atividades do senador xxx, e
gosto do trabalho realizado por ele. Saliento que, já recebi
publicações de autoria deste senador em minha residência e,
com isto, pergunto, há a possibilidade de receber um livro com
toda a atuação parlamentar do senador citado, desde o inicio
de seu mandato? Se sim, gostaria de receber a publicação em
meu endereço.”
“Senador da República, Venho, por maio deste e-mail, solicitar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha
residência. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e
projetos desenvolvidos por Vossa Excelência.Se possível,
gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada
assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue, logo
abaixo, meus dados para envio.xxx

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Prezados senhores, boa tarde! Meu nome é xxx, sou
estudante de xxx. Venho, através deste e-mail, solicitar o envio
para a minha residência de um exemplar da Constituição
federal atualizada. Se possível, gostaria também de receber
outros materiais jurídicos disponíveis, assim como códigos e
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional.
Desde já, agradeço a atenção. Seguem os dados para o
envio:xxx
Solicito o nome dos senadores que estão em fim de
mandato?”
“Solicito a lista de senadores eleitos em 2018.”
“Solicito receber os documentos dos projetos que tramitaram
no Senado Federal a respeito da Reforma da Previdência e da
CPI da Previdência.”
“Desejo obter cópias da tramitação do PLS 289/2018, que
dispõe sobre a movimentação da conta vinculada da
trabalhadora, vítima de violência física ou psicológica na
família, no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Caros Senhores a quem esta mensagem será destinada,
Minhas sinceras saudações!
Primeiramente gostaria de parabeniza-los pelo excelente
trabalho que vem desempenhando, pelas conquistas,
destaques e todo o público que vem alcançando mais e mais a
cada ano, cuidar de nosso país não é fácil! Desejo
profundamente que continuem agregando mais e maiores
conquistas para o bem de nossa nação e que cative cada vez
mais pessoas para essa luta constante que é viver nesse país
com tanto potencial que já foi por demais desperdiçado, vocês
são um exemplo de ourives que refina e purifica nossa
valorosa casa, nossa nação.
Espero que minhas saudações e solicitação cheguem até vocês.
O objetivo principal deste e-mail é a solicitação do envio de
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha
residência. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e
projetos desenvolvidos por Vossa Excelência, incluo nesta lista
livros físicos que contém nossas leis, sou estudioso eclético e
amo o direito, também estudo muito para concurso e seria de
grandiosa ajuda em meu processo de preparo e
aperfeiçoamento o recebimento de nossos Códigos e
Constituição Federal (CF) atualizada assim como códigos e
anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional,
livros de Direito e Legislação, Política e Administração pública,
estes podem ser novos ou usados. Agradeço a disponibilidade
em receber nossos e-mails e novamente parabenizo seus
feitos, um grande abraço e que Deus lhes abençoe cada dia
mais e mais!
Meu endereço para envio do material: xxx
"Bom Dia. Gostaria de saber se tem previsão para a abertura
de concurso do Senado para técnico legislativo?" (sic)
“Solicito receber no endereço de e-mail: xxx, a lista dos
senadores da atual legislatura.”
“Boa tarde! Sou xxx e gostaria de saber quando teremos
concurso para médico do Senado.
Há tempos tento saber isso. Obrigada!” (sic)
“Prezados senhores, Estou fazendo uma pesquisa sobre um
dos senadores do império, período 1826-1934. Trata-se do xxx.
Encontrei-o nos livros de atas do período disponibilizados pelo
Senado Federal do Brasil. Sei que o Senado tem um acervo de
quadros e pinturas. É possível obter imagens desse período.
Pinturas dos senadores, etc..” (sic)
“Solicito receber, em minha residência, a lista dos senadores
que estão em exercício e a lista dos senadores eleitos em
2018.”

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EBA0BB6400296E95.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.162741/2018-92

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Gostaria de saber os nomes, e seus respectivos partidos, dos
integrantes do Senado a partir de 2019.
“Gostaria de saber o nome dos senadores ausentes na votação
do aumento salarial dos ministros do STF.” (sic)
"Gostaria de solicitar o quantitativo de cargos vagos de
Consultor legislativo especificado por subárea. Por exemplo
quantos cargos vagos há na subespecialidade Assessoramento
Legislativo - "Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e
Processo Legislativo" bem como em todas as demais."
“Solicito a relação dos votos dos senadores federais do PLC
27/2016 e do PLC 28/2016.”
“Boa noite, Sou xxx e estou realizando uma pesquisa sobre
alguns aspectos do Legislativo brasileiro. Gostaria de solicitar
uma tabela que conste as seguintes informações a respeito do
Projeto de Lei do Senado n° 612, de 2011 e do Projeto de Lei
do Senado n° 470, de 2013: ementa, autor, partido, UF, data
de apresentação, tipo, regime, apreciação, situação no Senado,
data da última ação, data do último despacho, último
despacho, último relator designado, tema e indexação. Se não
for possível incluir todas estas características dos projetos na
tabela, gostaria de solicitar que fosse incluída a maior
quantidade possível. Obrigada desde já! xxx
“Prezados, por favor quero informações sobre o assunto de
aprovar aumento aos integrantes do STF. Como pessoa q paga
seus impostos quero saber o motivo desse aumento e qual a
justificativa para tal. O Brasil é contra qualquer tipo de
aumento na atual situação. Por favor peço retorno o mais
rápido possível. Obrigada!”
“Olá, boa tarde. Gostaria que, por gentileza, o senado me
enviasse uma lista com o nome dos 41 senadores que votaram
a favor do aumento dos salários dos ministros do STF, fico no
aguardo, obrigado.”
“Estou concluindo o curso de Direito e meu TCC percorre pelos
30 anos da CF. Isto posto, preciso muito da ajuda de vocês.
1- Quantos exemplares da CF são impressos, em média, por
ano. 2- Como ocorre à distribuição dos exemplares (escolas,
instituições, detentores de mandato, a quem pede etc.)
Meu abraço.”
"Constam pendentes as contas dos governos do xxx, da
Presidente xxx e do Presidente xxx.Solicito informações em
arquivo com extensão .PDF do andamento de todas as
reuniões desde o início da vigência da Lei da Transparência.
Solicito ainda, informações conclusivas da análise de cada um
dos exercícios ora citados."
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"Gostaríamos de saber da possibilidade e disponibilidade para
efeito de pesquisa xxxtodas as referências sobre notas
técnicas, medidas provisórias, ofícios e diretrizes, bem como
portarias, decretos e leis sobre a dengue e chikungunya no
período de janeiro de 2015 a julho de 2018. Considere, por
gentileza, a documentação a nível de Senado Federal.
Agradecemos antecipadamente."
“Gostaria dos contatos de todos os senadores que
participaram da elaboração da Constituição de 88, para o envio
de um convite.”
"Gostaria de saber quais são as seguintes senadoras:
1 - Primeira mulher LGBT eleita senadora;
2 - Primeira mulher com deficiência eleita senadora;
3 - Primeira senadora a apresentar um projeto de lei;
4 - Primeira senadora que teve um projeto aprovado;
5 - Senadora com maior número de projetos aprovados;
6 - Primeira senadora a ser presidente de uma comissão;
7 - Primeira mulher a ser presidente nacional de um partido;
8 – Primeira senadora a ocupar a Mesa Diretora." (sic)
“Olá Ouvidoria do Senado Federal Venho, por meio deste email, solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para
o meu trabalho. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos
e projetos desenvolvidos por Vossas Excelências. Se possível,
gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada
assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no
Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue, logo
abaixo, meus dados para envio. xxx
Olá. Estou pesquisando algumas votações antigas no Senado e
vejo que existem alguns códigos para os votos dos Senadores,
tais como "Ncom" e "P-NRV". Eu já descobri o significado de
alguns destes códigos. Estes dois que eu citei, por exemplo,
significam ‘não compareceu’ e ‘presente-não registrou voto’.
Porém eu tenho uma lista aqui destes códigos dos quais eu
ainda não consegui decifrar o significado. Já pesquisei muito e
ainda não consegui encontrar essa informação. Vocês podem
me ajudar com isso, por favor? Lista de códigos que eu preciso
saber o significado: AUS, LN, LL, LP, LSP, L1, L2, L3, L4, L6, L7,
LPA, PSF Grato desde já.” (sic)
“Solicito receber o texto final do PLC 68/2018.”
“Boa tarde, Gostaria de saber onde posso buscar informações
de formação superior, especificamente geologia, entre os
senadores eleitos, ou se possuem, pois entrei no perfil de cada
senador eleito e alguns não constam os dados escolares,
apenas mandatos. Grata
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"Prezados Senhores, Cordiais Saudações! Ora desenvolvo
pesquisas de cunho histórico sobre nossa OLINDA,
PERNAMBUCO, de sorte que tenho esbarrado em empecilhos
inúmeros, mormente no que tange à pessoa do antigo Senador
por Pernambuco, xxx, o qual foi igualmente Prefeito Municipal
de Olinda, em mandato compreendido entre os anos de 1905 e
1909; pois bem, minha solicitação junto a V. Sas. se prende a
conseguir as datas de nascimento e falecimento deste vetusto
senador, pelo que lhes agradeço a atenção de seu pronto
acolhimento a meu presente pedido. Assim, mui subidamente
reconhecido, xxx
"Senhores, preciso da informação dos senhores sobre o que há
de arquivo do Senador xxx, que assumiu a cadeira no Senado
em 27/05/1910 até abril de 1911. Realizou o discurso de
saudação à xxx, Presidente do Conselho da França."(sic)
"Bom dia, gostaria de obter informação acerca da existência de
eventual decreto legislativo que conceda ao Parlamentar
recém-eleito, ou em final de mandato, a ajuda de custo para
vinda ou saída de Brasília, ao início e término de cada
Legislatura, encaminhando-nos o texto integral. Em adição,
gostaria ainda de saber se mesmo que o Parlamentar seja
reeleito, ou seja, não tenha de suportar despesas de instalação
ou de saída da Capital Federal, porque aqui já reside
funcionalmente, é devida tal auxílio ao Parlamentar. Grato.”
(sic)
“Verifiquei através da imprensa que há uma proposta de
medidas anticorrupção no Congresso Nacional (Câmara e
Senado). Para não buscar uma cópia errada/desatualizada
peço apoio ao Senado para que me envie a proposta oficial (70
medidas anticorrupção) ou oriente-me sobre onde conseguir a
versão oficial.” (sic)
“Solicito informações sobre o pedido de impeachment contra
o xxx, protocolado por mim, xxx, via Carta Registrada/Correios.
O pedido foi endereçado ao Protocolo Administrativo e chegou
a esse destino no xxx.” (sic)
Solicita informações acerca do regime Geral de Previdência
Social a que os Senadores são assistidos
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“Olá. Entro em contato para perguntar a respeito do
significado de alguns códigos específicos que constam em
algumas votações do Senado.
No caso, seriam os códigos L1, L2 e L3, que aparecem na
votação da matéria PDS 00069/1993, ocorrida em 22-02-1995.
Seriam algum tipo de licença? Link da votação abaixo:
https://rl.senado.gov.br/reports/rwservlet?legis&report=/for
ms/parlam/vono_r01.RDF&paramform=no&p_cod_materia_i=
17496&p_cod_materia_f=17496&p_cod_sessao_votacao_i=37
51&p_cod_sessao_votacao_f=3751&p_order_by=nom_parlam
entar.
E também o código LPA, que aparece na página 1 da votação
da matéria PDS 00137/1997, ocorrida em 17-06-1998. Seria o
mesmo que LAP (art.43, §7º - Licença paternidade ou ao
adotante)? Link da votação abaixo:
https://rl.senado.gov.br/reports/rwservlet?legis&report=/for
ms/parlam/vono_r01.RDF&paramform=no&p_cod_materia_i=
17854&p_cod_materia_f=17854&p_cod_sessao_votacao_i=13
93&p_cod_sessao_votacao_f=1393&p_order_by=nom_parlam
entar.
Por último, existe também um código LN, na página 1 da
votação da matéria MSF 11/2017, ocorrida em 02-05-2017.
Seria ele também algum tipo de licença? Link da votação
abaixo:
https://rl.senado.gov.br/reports/rwservlet?legis&report=/for
ms/parlam/vono_r01.RDF&paramform=no&p_cod_materia_i=
128149&p_cod_materia_f=128149&p_cod_sessao_votacao_i=
5700&p_cod_sessao_votacao_f=5700&p_order_by=nom_parl
amentar.
Muito obrigado pelos esclarecimentos.” (sic)
“Olá, me chamo xxx e sou xxx. Como trabalho de faculdade,
um professor me pediu para fazer uma prancha sobre a obra
de Oscar Niemeyer, o Palácio Nereu Ramos. Infelizmente, não
achei na internet as plantas baixas e de corte em escalas que
eu preciso para concluir meu trabalho. Vocês a teriam para me
disponibilizar? Desde já, agradeço.” (sic)
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“Senhor/a responsável,
Considerando que preciso consultar os documentos do
Congresso Nacional referentes aos anos 70 (de 1961 a 1970)
do século passado, gostaria de saber o seguinte a respeito dos
documentos:
1. Que tipo de documentos estão disponíveis online? Quais os
que só se pode consultar in locus?
2. Quais os guias de fontes disponíveis a historiadoras?
3. Dos documentos disponíveis é possível dispor de cópias
digitais ou impressas?
No caso do período a ser pesquisado, tenho particular
interesse pelas questões que envolvem povos indígenas e
Amazônia. Interesso-me por debates parlamentares tanto na
Câmara como no Senado; comissões (parlamentares de
inquérito ou não) que envolvam questões de terras indígenas;
entre outras.
Desde já agradeço quaisquer informações que possam ser
oferecidas.
Atenciosamente,
xxx” (sic)
"Prezados,
Solicito por gentileza a disponibilização em formato pdf do
dossiê referente à tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 2, de 1993.
Agradeço antecipadamente." (sic)
“Em relação ao controle de frequência dos servidores (efetivos
e comissionados), solicito o envio de planilha com a
quantidade mensal em unidade de inserções de marcação por
servidor (cada inserção equivale a uma unidade), com o
indicativo de quem inseriu o registro, nos últimos 12 (doze)
meses.” (sic)
"Em relação ao controle de frequência dos servidores (efetivos
e comissionados), solicito o envio de planilha com a
quantidade mensal de horas de 'atesto da chefia' por servidor,
com o indicativo de quem atestou a jornada nos últimos 12
(doze) meses." (sic
“Gostaria de obter algum documento que informe como é
realizado o desconto dos proventos dos senadores referente
às faltas nas sessões plenárias.”
"Gostaria de pedir a alguém do Senado Federal que me
mandem um livro da Constituição e da lei 8.112, pois não
tenho condições de comprar, por favor, ajudem-me!" (sic)
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"Boa tarde. Gostaria de ter acesso ao depoimento do Senhor
xxx, na época presidente da xxx. O depoimento foi colhido na
CPI (criada por meio da resolução nº 184), realizada pelo
Senado na época do acidente com o Césio 137 em xxx. O
depoimento se deu no dia 17/05/1988." (sic)
"Quando um senador, em plenário, durante SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA, faz uso da tribuna discursando
nesta mesma sessão, que recebeu em seu gabinete, um farto
material apontando o cometimento de irregularidades
gravíssimas em contrato milionário com Prefeitura de seu
estado e que, quando terminasse esta sessão, estaria
encaminhando uma cópia deste referido material para o
Ministério Público Federal, para o Ministério Público estadual
e para o Tribunal de Contas do Estado.
Pergunto o seguinte:
Eu, como cidadão, no exercício do meu direito constitucional
de fiscalização social no trato das verbas públicas federais,
destinadas aos municípios, ao requerer via oficio, a este
referido senador, baseado na LAI Nº 12.527, DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2011, bem como o Art. 5º em seus incisos X,
XIV, XVIII e XXXIII; no inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do
Art. 216 da Constituição Federal; cópia deste referido material
ou cópia dos supostos ofícios de encaminhamento deste
mesmo material aos órgãos descritos em epígrafe e não obter
nenhuma resposta do senador, pergunto aqui: - Em não
responder o requerimento devidamente identificado, o
senador estaria cometendo o crime de prevaricação? - Além
do crime de prevaricação, existe algum artigo no regimento do
SF, ao qual, no pronunciamento de denuncia em plenário,
aonde autoridade legislativa afirmando que daria
encaminhamento de denuncia recebida, aos órgãos de
fiscalização e controle e ao não fazer estaria cometendo
alguma falta ou crime, ferindo assim o regimento interno do
senado ou o código de ética, bem como negar ou não fornecer
resposta a requerimento cidadão de determinado documento
publico?
- Estaria referida autoridade legislativa, além do crime de
prevaricação, cometendo outro(s) crime(s), ou violando o
regimento interno do SF ou o código de ética?
- Caso positivo, poderia por gentileza fornecer os artigos deste
Regimento/código de ética ao(s) qual(is) me refiro?
Atenciosamente." (sic)
“Quantos cargos comissionados têm no gabinete da liderança
de partido? Como é a distribuição desses cargos? Qual é a
remuneração dos cargos?” (sic)
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"Com quanto tempo os assessores parlamentares efetivos e
comissionados se aposentam e quais são seus respectivos
salários?"
Gostaria de saber o valor dos incentivos fiscais autorizados
pelo Governo Federal de 1964 a 2018. Com os nomes dos
respectivos beneficiário."(sic)
“Solicito receber por e-mail a relação dos senadores da atual
legislatura com seus respectivos endereços de gabinetes e
contatos.”
“Caros, estou fazendo uma pesquisa XXX e gostaria de ter
acesso aos debates legislativos desde o anteprojeto do CDC
até sua entrada em vigos, em especial, sobre o art. 32, além
dos debates legislativos do Decreto-Lei n. 2.181/97 que, em
seu inciso XXI, do artigo 131, dispôs que o prazo estabelecido
no art. 32 do CDC nunca poderá ser inferior ao tempo de vida
útil do produto ou serviço.” (sic)
“Bom dia
Solicito a gentileza do envio das cópias dos ofícios de
encaminhamento do Senador xxx, ao Ministério Público
Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de
Contas, bem como toda a documentação enviada e que se
encontra disponível para todos, conforme
pronunciamento/denuncia exarado em plenário, na data de 03
de abril de 2018 (terça-feira) às 14 horas, na 39 ª Sessão
(SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA), aonde o Exmo. Senador
denuncia irregularidades na contratação da empresa XXX.
Outrossim, a fim de agilizar a resposta e em nome do princípio
da economicidade, a mesma pode ser enviada através de meu
e-mail.”(sic
"Olá, gostaria de saber se o Senado tem previsão de concurso
para 2019." (sic)
“Boa tarde,
Gostaria de saber se há alguma previsão para realização de
novo concurso para ingresso de novos servidores. Também
desejo saber se há atualmente no Senado Federal servidores
que trabalham sob regime de teletrabalho e, neste caso, qual é
a norma que regulamente a atividade deles.
Obrigado.” (sic)
“Navegando no site do Senado percebi que não consta o
Relatório de Gestão de 2017, gostaria saber o motivo da falta
da publicação, queria saber também qual a previsão de
publicação do relatório de gestão do ano de 2018.”
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