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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SENADOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SERVIDOR
LEGISLAÇÃO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
OUTROS
REMUNERAÇÃO
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
TOTAL

PEDIDOS
59
25
15
5
4
3
3
3
1
1
1
1
121

%
48,8%
20,7%
12,4%
4,1%
3,3%
2,5%
2,5%
2,5%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
100,0%

4. Local da informação recuperada
PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

INEXISTENTE
9
7%

PORTAL
43
31%
DEMAIS
FONTES
85
62%

DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos

INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental
ou bases de dados do Senado Federal

5. Negativas de acesso e recursos
Não houve negativas de acesso ou recursos em relação a pedidos do mês de janeiro.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM JANEIRO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Sou pesquisador e estou precisando com urgência acessar o Decreto 7.998 do ano de
1910, sobre a autorização do funcionamento da The Ceará Rubber Estates Limited,
conforme consta neste link:
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b2394d7e1ab9a970032569b90
04e148d/e7cbd0d4acb83d59032569fa0047e533?OpenDocument E não consigo obter
acesso ao mesmo. Como devo proceder? Grato!”(sic)
“Gostaria de saber se existe um plano de compras e contratações no âmbito do
Senado Federal. Se sim, gostaria de receber o arquivo referente ao ano de 2015 e se
possível o de 2016 a título de benchmarking.” (sic)
“Solicito cópia do texto final juntamente com as emendas aprovadas do PLS nº 559, de
2013, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências, já aprovado pelo Plenário e remetido à Câmara dos Deputados.”
“Boa noite acaso tem algum concurso previsto para o senado?”(sic)
“Gostaria de saber como posso acompanhar a tramitação do Ofício Consefaz n° 11/15,
encaminhado ao Gabinete da Presidência do Senado Federal, que submete minuta de
resolução para aumentar a alíquota máxima do ITCMD de 8% para 20%.”(sic)
“Um senador que foi eleito sem nunca ter trabalhado antes e nem ter contribuído com
a previdência, pode se aposentar após oito anos de mandato? Gostaria, ainda, de
solicitar a relação dos senadores que foram aposentados na função e o valor da
aposentadoria que recebem.”
“Olá, tive contato com o material Constituição em miúdos publicado pelo Senado
Federal (http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/514442) e em uma entrevista com a
autora, vi que ele seria distribuído para todas as escolas de Ensino Fundamental do
país. Por isso, gostaria de saber duas coisas: 1) Ele já foi impresso e distribuído para as
escolas de Ensino Fundamental do país? 2) Qual foi o custo financeiro total da obra
(autoria, edição, revisão, ilustração, capa, projeto gráfico, diagramação, impressão e
distribuição)?” (sic)
“Solicito o envio dos dados biográficos dos senadores da atual legislatura.”
“Prezados, Para este ano de 2017 vai ter abertura de concurso publico para o cargo de
consultor legislativo do senado?”(sic)
“Gostaria que me falassem se já possuem uma previsão do próximo concurso do
Senado Federal.”
“Olá, Estou em busca da Ata da Audiência Pública realizada em agosto de 2003 na CCJ
acerca do PL 98/2003, de autoria do então deputado Fernando Gabeira. Gostaria de
saber como tenho acesso a ela, já que em um artigo acadêmico consta que referido
documento estava disponível na internet. Contudo, não o localizei nos sites do
Governo. Atenciosamente, XXX”(sic)
“Prezados, boa tarde ! Gostaria que fosse encaminhada a Lei de Planos de Cargos e
Salários dos servidores do Senado Federal. Gostaria, também, que fosse informado o
atual quantitativo de cargos vagos, por categoria, bem como a previsão para realização
do próximo concurso público. Atenciosamente, XXX”(sic)
“Boa noite, Sou servidora da XXX e estou fazendo um tcc na área de direito
administrativo. Eu preciso saber se os servidores (e não os agentes políticos) do
Legislativo Federal usufruem do recesso constitucional do art. 57 de 18 a 31/07 e
23/12 a 01/02. Pois tudo que encontro sobre o período de recesso diz respeito apenas
aos parlamentares e não aos servidores. Eles trabalham normalmente? Trabalham em
sistema de plantão como o Judiciario? Tiram férias coletivas? Em que parte do site
encontro legislação (portaria, resolução, regulamento administrativo, ato da diretoria,
etc) sobre isso? Por favor, preciso de ajuda. Atenciosamente”(sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Solicito o texto do PLS 559/2013, que estabelece normas gerais de licitações e
contratos e que será encaminhado à Câmara dos Deputados, pois foi aprovado o
substitutivo no Senado.”
“Solicito a cópia do texto final aprovado no PLS 559/2013, que trata sobre licitação e
contratos.”
“Prezado (a), é um prazer entrar em contato. Por meio dessa mensagem gostaria de
tomar conhecimento acerca da possibilidade de consulta à algum documento que liste
todas as CPIs que já foram instauradas pelo Senado Federal e em conjunto com a
Câmara dos Deputados Federais, se possível, desde 1934 ou caso não seja possível,
desde a vigência da Constituição de 1988. Informo que tais informações são a essência
de meu trabalho dissertativo no Mestrado em Direito que curso na Universidade de
XXX, conceito CAPES 5.Agradeço cordialmente a atenção, desde já e aguardo
retorno.”(sic)
“Prezados estou efetuando uma pesquisa sobre Emendas Parlamentares de 45 sujeitos
feitas na área de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Um senador X fez uma
emenda que diz Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Ações de
Infraestrutura Urbana em Municípios - Estado da Paraíba. Tem como eu saber para
qual(is) obra(s) específica(s) essa emenda enviou mais recursos? Obrigada” (sic)
“Prezado (a). Entro em contato pois sou advogada e Mestranda junto ao Programa de
Pós Gradação Stricto Sensu da Universidade XXX, do qual sou bolsista XXX na
modalidade Taxa. Desenvolvo as pesquisas da Dissertação sobre o tema do controle
social para o acionamento do controle parlamentar no Brasil e assim necessito de
alguns dados que talvez seja possível conseguí-los com vocês. Necessito de dados
como: relatórios que indiquem o número de: 1) Convocação de autoridades para
prestarem informações; 2) Aprovações e autorizações específicas para a prática de
atos pelo Poder Executivo; 3) Requerimentos escritos de informações (destinados, por
exemplo, ao Presidente da República ou à Ministros de Estado); 4) Sustação dos atos
do Poder Executivo que exorbitarem de sua competência regulamentar ou dos limites
da delegação legislativa; 4) Pedidos de instauração de processo de Impeachment e, por
fim, quais as CPIs que foram instauradas pelo Senado Federal isoladamente ou em
conjunto com a Câmara dos Deputados Federais a partir de 2012, isso, pois no
relatório disponível no link
(http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/439829-CONFIRADADOS-SOBRE-TODAS-AS-CPIS-DA-CAMARA-E-CPMIS-DO-CONGRESSONACIONAL.html) há a listagem das CPIs instauradas até 2012 apenas. Desde já
agradeço a atenção e aguardo um breve retorno. Cordialmente, XXX.”(sic)
“Olá, eu tenho 16 anos, irei completar 17 em março, estou super interessada no
concurso do SF, mas estou com muito medo, pois acho que ele irá sair daqui a pouco
tempo, ou seja, talvez eu passe e não possa tomar posse, vocês teriam alguma
informação a mais sobre o concurso? ele irá acontecer no meio ou no final do
ano?”(sic)
“Bom dia, Sou funcionário da XXX do Recife e estamos pesquisando uma solução para
o sistema de aparte do plenário. Gostaria de saber informações sobre o sistema que
vocês usam no Senado Federal para fazer esse gerenciamento (abertura e fechamento
de microfones, solicitação para falar, cronômetro etc) de aparte.
Desde já agradeço a atenção.”(sic)
“Existe a previsão de um novo concurso, para o Senado e a Câmara dos Deputados
pois estou estudando, com veemência para o cargo de Técnico Legislativo. e gostaria
de maiores informações, pois como todos sabem, as respectivas casas legislativas
apresentam atualmente déficit no quadro de servidores.” (sic)
“Desejo ter acesso aos webservices disponibiizados pelos DADOS ABERTOS
http://dadosabertos.senado.leg.br/” (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Boa tarde! Estou procurando o Projeto de Código Penal, PL 250/1893 apresentado
por João Vieira de Araújo. Por se tratar de documento muito antigo, não consigo
localizá-lo em lugar nenhum. Gostaria, então, de solicitar informações de onde está a
redação completa do projeto ou mesmo requisitar o envio dele. Obrigada!”(sic)
“Boa tarde, Há alguma forma de obter o texto final aprovado (consolidado com as
emendas aprovadas) do Projeto de Lei do Senado nº 559/13 (Institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências)? Desde já
agradeço.”(sic)
“PREZADOS SENHORES, SOLICITO OS BONS PRÉSTIMOS DE REMETER TODO O
PROCESSO LEGISLATIVO RELACIONADO A APROVAÇÃO DAS LEIS 8.059 DE 1990 E 5.315
DE 1967, INCLUINDO SOBRETUDO OS ESTUDOS, NOTAS TÉCNICAS E DEBATES
PARLAMENTARES RELACIONADOS A ESSES DIPLOMAS. PEÇO, AINDA, QUE AS
INFORMAÇÕES SEJAM DISPONIBILIZADAS DE FORMA SIMPLES, COMPLETA E DIRETA
PARA FACILITAR O ACESSO E COMPREENSÃO DA MATÉRIA.
ATENCIOSAMENTE, XXX” (sic)
“Prezados senhores,Meu nome é XXX e fui aprovada, porém não nomeada, no
concurso para o cargo de Consultor Legislativo realizado por esta Casa em 2011/2012.
O motivo do meu contato é apenas obter a seguinte informação: Há previsão de
concurso para o ano de 2017 para os cargos de Consultor Legislativo e Consultor de
Orçamentos? Desde já agradeço respeitosamente.” (sic)
“Prezados Senhores Estou terminando minha dissertação e estou precisando da
execução da LOA 2016. Quando teremos disponível esses dados” (sic)
“Gostaria de saber quanto tempo os senadores precisam exercer sua função para ter
direito à aposentadoria no Senado Federal.”
“Gostaria de saber sobre a medida provisória que engessou a criação do fies, se há o
documento explicando os fundamentos e os objetivos da criação, gostaria há
possibilidade de envio porque nas pesquisas que faço não consigo encontrar, peço por
favor que me enviem.”(sic)
“O que motivou a alteração do art 38, da CF, pela EC 19/98, precisamente no tocante à
restrição da acumulação de cargos por servidores públicos da administração direta,
autarquica e fundacional.” (sic)
“Desejo saber quantos assessores os senadores podem ter, quais as funções que eles
exercem e de onde vem a verba para pagamento desses funcionários.”
“Solicito que sejam enviadas as transcrições completas das notas taquigráficas de
todos os discursos dos senadores, seja em plenário ou nas comissões, que
mencionaram a Reforma da Previdência.” (sic)
“Prezados, Sou servidor público do XXX e trabalho com matéria administrativa,
prestando informações em Processos Administrativos, quando frequentemente
preciso utilizar a Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei nº 9.784, de
29/11/1999, por isso que venho solicitar os termos da Exposição de Motivos da
referida lei, que se originou do Projeto de Lei (PL) nº 2.464, de 1996, formulado por
Comissão de Juristas sob a coordenação do Professor Caio Tácito. Desde já agradeço a
vossa atenção. XXX”(sic)
“Boa tarde Gostaria de saber qual a previsão do quantitativo de vaga para provimentos
no concurso vindouro dessa casa legislativa, para o cargo policial legislativo. Desde já
agradeço a gentileza. XXX”(sic)
“Boa noite, nao encontro o texto completo e inicial do pls 559 de 2013, o qual vou
fazer objeto de estudo na pos-graduação, assim gostaria que enviasse o presente texto
incial. desde ja agradeço, bom trabalho” (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Bom dia. Gostaria de saber sobre obras, artigos e notícias a respeito do Creditamento
do PIS e da Cofins. Porém, gostaria de receber tais informações atualizadas e com
datas recentes na medida do possível. Estou fazendo um TCC na minha pós-graduação
e gostaria de ter tais informações. Desde já sou grato pela atenção, compreensão e
colaboração. Tenham todos um ótimo dia.” (sic)
“Boa tarde! Como posso obter o texto final do projeto de lei da nova lei de licitações,
encaminhado recentemente à Câmara dos Deputados. Desde já, grato.”(sic)
“Boa tarde, Atualmente participo do processo seletivo aberto pelo Senado Federal,
ocupando a XXX colocação na fila de candidatos a XXX – Turno matutino. Por esse
motivo, acesso semanalmente o portal da transparência no sítio eletrônico do Senado,
tendo por fim para me atualizar acerca do certame. Ocorre que, por um interstício de
3 meses, nenhum candidato foi convocado pela casa, razão pela qual contactei o setor
responsável, visando obter maiores esclarecimentos acerca do disposto. Na ocasião,
ainda solicitei um relatório contando maiores detalhes sobre os estagiários ativos na
referida assembléia deliberativa, no qual deveria constar as respectivas datas de
inscrição dos estudantes no sítio eletrônico do Senado. Todavia, ao requerer tais
dados, meu pedido foi negado pelo chefe do setor responsável, sob a alegação de que
esse os esclarecimentos somente seria através dessa Ouvidoria. Posto isso, requeiro a
esse órgão que preste as informações acima, pertinentes a meu interesse
particular.”(sic)
“Gostaria de receber a informação de como votou os senadores Romário e Rose de
Freitas, na PEC 55/2016, que regulamentou o teto dos gastos públicos.”
“Solicito receber lista de senadores impressa, constando emails, partidos, telefones e
endereço dos gabinetes.”
“Olá, gostaria, por gentileza, de saber quantos pedidos de impeachment contra as
autoridades sujeitas ao julgamento do Senado Federal foram entregues entre 1990 e
atualmente. Se possível, com o maior número de informações possíveis (por exemplo,
contra quem e quando). Muito grato desde já.” (sic)
“Solicito o texto do substitutivo aprovado no dia 13/12/2016 ao PLS 559/2013 que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.”
“O Jornal Folha de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 16/01, os valores dos
gastos extras dos senadores. Mesmo com a crise política e a recessão econômica que o
Brasil está enfrentando, os senadores conseguem gastar cerca de R$ 35 mil até R$ 109
mil com os Correios. Gostaria de saber de onde os senadores estão retirando esses
valores para arcar com as despesas dos Correios? Pois, quanto maior o peso da carta
ou objeto maior é o valor cobrado pelo SEDEX. Será que os senadores estão enviando
eletrodomésticos pesados, como geladeiras e televisões para o SEDEX cobrar esses
valores exorbitantes. Portanto, peço o detalhamento de todos os itens que os
senadores estão enviando pelos Correios. Desejo saber por qual motivo está sendo
cobrando esses valores exagerados.”
“Favor me enviar a Exposição de motivos Lei nº 13.280 de 03 de maio 2016” (sic)
“Desejo as provas aplicadas no concurso para o Senado Federal pela FGV em
2011/2012. Fiz a solicitação à FGV e até o momento não obtive resposta. Acredito que
especialmente os concursos realizados nesta casa mereçam a maior transparência
possível, e é justamente apoiado nesta certeza que venho recorrer a esta
Ouvidoria.”(sic)
“Boa noite. Sou estudante de direito e pretendo escolher como tema para meu TCC o
Processo de Impeachment da Presidente Dilma. No entanto não tenho ideia de como
conseguir uma cópia dos autos do processo. Poderiam me ajudar nessa gestão?” (sic)
“Solicito a cópia de todos os documentos gerados durante a tramitação do PLN
19/1964, que deu origem a lei 4.591/1964, que dispõe sobre condomínio em edifícios
e incorporação imobiliária.”
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Solicito cópia da redação final do PLS 559/2013, que institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública.”
“Há previsão de concurso desse órgão para o exercício de 2017? Há alguma
movimentação nesse sentido? Obrigada” (sic)
“Gostaria de conhecer, ou então receber por email, o teor do Projeto do Ex Senador
Gilberto Goellner, Legislação do Trabalho Rural, dedicada à modernização e adequação
da legislação trabalhista à realidade do campo.” (sic)
“Boa tarde, Gostaria de saber a respeito de abertura de concurso para o cargo de
Consultor Legislativo, uma vez que, segundo informações obtidas na internet, a
previsão do próximo edital é de preencher somente os cargos de Técnico e Analista.
Qual a probabilidade disto acontecer, ou seja, de o próximo concurso não abranger o
cargo de Consultor Legislativo? Desde já agradeço. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Solicito saber quantas denúncias de impeachment contra autoridades em geral com
base na lei de crime de responsabilidade foram feitas desde 1990.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber se na
elaboração do Edital 02/2011 e na elaboração do Ato 196/2011 do Presidente do SF,
assim como durante as decisões de nomeações ocorridas ao longo da validade do
concurso, foi observado e respeitado o Art. 36 do RASF (transcrito abaixo), já que
muitos candidatos habilitados não foram nomeados. ‘Art. 36. Homologados os
resultados do concurso público, serão nomeados os candidatos habilitados, conforme
as vagas existentes e a conveniência da administração, observados o prazo de validade
do concurso fixado no respectivo edital e a ordem de classificação.’ Favor reproduzir
estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Gostaria de saber, segundo o histórico que se tem acerca da atividade legislativa,
quais senadores que mais propuseram projetos de lei e quais senadores menos
propuseram na Casa.” (sic)
“Bom dia, gostaria de saber o quantitativo total de cargos vagos de TÉCNICO
LEGISLATIVO Nível II - Especialidade Edificações. Gostaria de saber qual a quantidade
total de cargos vagos, ocupados, terceirizados e se houve uma diminuição do total de
cargos, pois me recordo de ter visto no ano passado (2016) que o total, na tabela
disponibilizada, era de 56 cargos. Hoje - dia 16/01/2017 - há apenas 39. Os outros
foram extintos? O que houve? Também gostaria de saber se há uma previsão de novos
concursos para essa especialidade. Att.” (sic)
“Gostaria de ter acesso ao texto final do PLS 559/2013, que trata sobre as normas
para licitações e contratos da Administração Pública .”
“Prezados Senhores, como faço para ter acesso à Exposição de Motivos da Lei
13.303/2016 sancionada em 01/07/2016?” (sic)
“Por favor para que possa formar minha opinião preciso de alguns dados históricos.
Gostaria de saber de quem foi o projeto e quais os senadores votaram a favor da
instituição do foro privilegiado.” (sic)
“Gostaria de saber, dos processos encaminhados para o Senado sobre as decisões de
controle concreto definitiva do Supremo Tribunal Federal, quais ainda não foram
deliberados pela Casa e quais foram deliberadas e data que o STF enviou para o
Senado.”
“ Solicito o envio da exposição de motivo por via e-mail da MPV 1602/1997 que altera
a legislação Tributaria Federal.”
“Gostaria de ter acesso ao exemplar da prova objetiva e discursiva, assim como o
gabarito definitivo para os seguintes cargos: - Técnico Legislativo - Área: Apoio-Técnico
Administrativo - Especialidade: Arquivologia (Concurso Público - Edital nº 03, 22 de
dezembro de 2011); - Analista Legislativo - Área: Apoio-Técnico Administrativo Especialidade: Arquivologia (Concurso Público - Edital nº 02, 22 de dezembro de 2011);
Atenciosamente,”(sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Boa tarde, gostaria de saber se há planejamento para realização de concurso publico
para contratação de novos servidores para a casa.”(sic)
“Solicito o envio das notas taquigráficas da audiência pública, realizada pela CDR, no
dia 30/11/2016, cuja finalidade foi debater o Plano Nacional de Fronteiras e os
programas e políticas públicas a ele relacionados e da reunião realizada pela CCJ, no
dia 29/11/2016, cuja finalidade foi debater a PEC 50/2016, que permite a realização
das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural que não atentem
contra o bem-estar animal.”
“Boa tarde, há alguma previsão da abertura do concurso público para provimento de
cargos efetivos no Senado Federal? Na LOA 2017 constam 60 vagas, dentre as vagas,
sabes me dizer quantas aproximadamente serão para Polícia legislativa e quantas para
técnico legislativa? Atenciosamente.”(sic)
“Senhores Senadores da República, Venho, através 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”(sic)
“Em comunicação veiculada no próprio site do Senado, o excelentíssimo senador XXX,
relato da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, informa que inseriu um
dispositivo que obriga, para empreendimento cujo valor seja superior a R$ 50 milhões,
a ter o competente Estudo de Viabilidade e o Projeto Executivo. Entretanto, por estar
realizando um trabalho acadêmico sobre contratações públicas, pesquisei na LDO
2017, e em seus anexos o dispositivo alegado pelo Senhor Senador, e não o encontrei.
Solicito a gentileza de, caso de fato o dispositivo tenha sido incluído, me indicar qual é
o dispositivo.” (sic)
“Sou estudante de pós graduação XXX na area de Direito Tributário. Minha tese versa
sobre o IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, ao qual tivemos
uma alteração recente através da Lei Complementar n. 157/2016. Gostaria de ter
acesso a todo o material (projeto de Romero Juca enviado pela Camara Federal; bem
como os pareceres das respectivas Comissões, alterações do SCD n. 15/2015,
pareceres tecnicos etc. Esse material será objeto de estudo e apresentação de TCC.
Atenciosamente, XXX”(sic)
“Gostaria de saber quais as atribuições de um Assistente Parlamentar Sênior e
Assistente Parlamentar Junior, pois verifiquei essas informações no Portal
Transparência e desejo saber qual a função de cada um desses profissionais, inclusive,
qual o motivo do grande número desses funcionários trabalhando no Senado.”
“Gostaria de receber o dossiê legislativo e a ficha de tramitação legislativa do PL
1451/1949 que se transformou na Lei n. 1802/1953 (define os crimes contra o estado
e a ordem política e social).” (sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar cópia dos documentos relacionados ao Requerimento
n. 481, de 1999. A solicitação diz respeito a um pedido de informação, protocolado
pelo Senador Romero Jucá, sobre a construção da usina nuclear Angra 3.
Obrigada!”(sic)
“Bom dia! Tenho interesse em saber quais são as matérias específicas para o Concurso
do Senado Feredal, e qual a previsão do Edital.?
“Como posso participar de comissão específica na área da Educação.?Sem ônus.
Como passar ideias para comissão de educação? Sou funcionária pública federal em
cargo de Pedagoga, gostaria de participar de algum curso, ou grupo de pesquisa, ou de
estudo na comissão de educação? Haverá concurso para o senado? Previsão de
quando? Obrigada. Obrigada”(sic)
“Solicito cópia da lista dos senadores e dos dados biográficos da atual legislatura”
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“Solicito o texto final do PLS 559/2013, que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública, que foi aprovado pelo Senado, e será encaminhado para
Câmara.”
“Prezados, Eu gostaria de solicitar os documentos relacionados ao requerimento n.
171, de 1997. A solicitação diz respeito a um pedido de informação, protocolado pelo
Senador Roberto Freire, sobre custos excedentes de usinas nucleares. Obrigada!”(sic)
“Pezados, Gostaria de solicitar os documentos relacionados com o requerimento n.
254, de 1997. A solicitação diz respeito a um pedido de informação protocolado pelo
Senador Pedro Simon, sobre custos das usinas nucleares.”(sic)
“Boa noite! Sei que o momento é turbulento em Brasília e há o recesso parlamentar,
mas sou do interior de Santa Catarina e há alguns anos venho estudando para
ingressar na carreira de funcionalismo do Senado, por isso gostaria de saber se há
previsão de concurso para servidores do Senado para este ano. Desde logo agradeço o
empenho e a disposição em sanar minha dúvida.
Respeitosamente, XXX.”(sic)
“Queria obter informações sobre o concurso, se a previsão é para esse ano ou não....
ou se é possível passar informações detalhadas, agradeço!”(sic)
“Prezados, Gostaria de solicitar os documentos relacionados com a tramitação da
Mensagem (SF) n. 262, de 1998. A mensagem é de autoria do Presidente da República
e diz respeito à contratação de operação de crédito externo. Obrigada!”(sic)
“Boa tarde. Eu gostaria de saber se o texto consolidado do PLS 559/2013 está à
disposição do cidadão. Caso já esteja, eu gostaria de ser informado onde encontrá-lo.
Desde já, agradeço. XXX”(sic)
“Prezados,Sou mestranda no programa de pós graduação em história da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Minha pesquisa está relacionada com o Juramento realizado
pela Princesa Isabel, no Senado Imperial, em maio de 1871. Gostaria de saber se o
arquivo do Senado possui o ato do Juramento da princesa, esse documento transcreve
tudo o que ocorreu na cerimônia. Agradeço a atenção, XXX.” (sic)
“Prezado(a) Senhor(a), Meu nome é XXX, sou pesquisador, e preciso de seu auxílio
para obter um documento relevante para a minha dissertação de mestrado.
Necessito consultar o Diário do Congresso Nacional da Sessão do dia 12/09/1990. No
entanto, quando realizo a pesquisa no site
(http://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais), mesmo selecionando a opção
para a busca do Diário do Congresso, o documento que aparece disponível é o Diário
do Senado Federal. Gostaria, por favor, de contar com o seu auxílio para localizar
referido documento. Desde já agradeço, Att. XXX”(sic)
“Para atender à demanda da Diretoria de Planejamento da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, solicitamos pesquisa de proposições em tramitação sobre o tema
“pessoas com deficiência”. Desde já agradecemos, Atenciosamente, XXX”(sic)
“Gostaria de saber quantas faltas teve o Senador Waldemir Moka, durante o ano de
2016, caso tenham ocorrido.”
“Gostaria de saber a previsão sobre o concurso e quantas vagas para policial
legislativo, desde já obrigado.” (sic)
“Gostaria de obter cópia do PROJETO DE LEI DO SENADO nº 96, de 1977, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, sobre a proteção das informações computadorizadas.
Se possível, gostaria de obter uma cópia digitalizada, em .pdf, bem como informações
sobre a tramitação que estejam junto ao PL.”(sic)
“Preciso saber onde pesquisar sobre a prerrogativa das instituições para a realização
de atos previstos na Constituição. Por exemplo: quem pode realizar audiência pública
e para que ela serve, quais são os encaminhamentos/efeitos.” (sic)
“Boa tarde! Gostaria de obter uma cópia em PDF da prova de Consultor Legislativo,
área de comunicação e tecnologia do concurso de 2011. Aguardo retorno. Att. XXX”
(sic)
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“Gostaria de obter por completo a atuação dos parlamentares ativos, como por
exemplo, pronunciamentos, projetos propostos, participação em comissões, dentre
outras informações, no ano de 2016. Desejo isso de modo estatístico, contendo, dados
como, quantidade numérica de projetos propostos ou resumo da atividade
parlamentar.”
“Boa tarde! Tudo bem? Gostaria de receber o texto aprovado pelo Senado referente
ao Projeto 559/2013.”(sic)
“Solicito a gentileza de envio do teor completo do Projeto de lei nº 146 e substitutivos
para fins de pesquisa acadêmica. Concordo com a divulgação da minha mensagem nas
mídias do Senado Federal.”(sic)
“Solicito a informação de quanto tempo o suplente do Senador Cássio Cunha Lima,
ficou em exercício no ano de 2016.”
“Caros Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação e considerando-se: - o Art. 36 do
RASF, que diz “Art. 36. Homologados os resultados do concurso público, SERÃO
nomeados os candidatos habilitados (...)”. Ou seja, TODOS os candidatos habilitados
serão nomeados, respeitando-se as condições estabelecidas no próprio Art.36 - o Ato
196/2011 do Presidente do SF e o seu Anexo, onde se lê literalmente “PROVIMENTO
IMEDIATO” no topo da tabela de cargos e vagas do Concurso de 2012. Ou seja,
sabendo-se que a Adm. Pública pode decidir o melhor momento para nomear TODOS
os candidatos aprovados dentro das vagas previstas em um edital, pode-se concluir
que o total de vagas previsto no Concurso de 2012 do SF é composto das vagas de
provimento imediato MAIS as vagas de provimento não-imediato. - o Edital 02/2011
do Concurso de 2012, em Observações, item2, diz que “Caso surjam novas vagas
durante o prazo de validade do concurso público, o percentual de reserva (*de PNE)
será observado”. Ou seja, a única maneira possível de se observar o percentual de
reserva de PNEs é prosseguir com a nomeação de candidatos aprovados, além da qtde.
definida como Provimento Imediato (como de fato, o SF fez). Com base no exposto
acima, e por todos os aspectos que se observem os fatos, só é possível concluir que as
vagas previstas para o Concurso de 2012 do SF era composto de vagas para
provimento imediato MAIS as vagas de provimento não imediato (ou as vagas que
viessem a surgir). Pede-se, então, que se explique qual seria a quantidade total de
vagas ofertadas para o cargo de Analista Leg. – Espec. Administração para o Concurso
de 2012, mesmo que não se possa definir numericamente qual seria essa quantidade.
(Já que o número de vagas de 30 refere-se apenas à quantidade de vagas para
PROVIMENTO IMEDIATO, pede-se que seja explicado como ou por quais vagas seria
formado este total de vagas) Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com
a resposta. Muito obrigado.”(sic)
“Solicito a lista de todos os senadores da atual legislatura, inclusive a data de
nascimento.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber qual foi a
motivação para os seguintes atos administrativos do Senado Federal: 1) Portaria da
Diretoria-Geral nº 1890 de 2014, publicada no DOU de 21/7/2014 2) Portaria de
Diretoria-Geral nº 2090 de 2014 , publicada no DOU de 31/7/2014 Favor reproduzir
estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”
(sic)
“Solicito a informação referente à quantidade de vagas nos quadros referentes aos
cargos de Consultor Legislativo do Senado Federal nas sub-áreas Direito Civil,
Processual Civil e Agrário, Direito Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do
Consumidor e Política Econômica e Sistema Financeiro. Cordialmente, XXX”(sic)
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“Prezados Srs, - Com base na Lei de Acesso à Informação e na Lei 9.784/99, Art 50
(transcrito abaixo) gostaria de saber qual foi a motivação COMPLETA para o
indeferimento do requerimento registrado no memorando da Diretoria Geral do SF
destinado ao Senhor Diretor da Secretaria e Gestão de Pessoas, constante do Processo
nº 00200.014461/2014-17, datado de 27/05/2015, e acostado na última página do
citado processo.”Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:I – neguem, limitem ou
afetem direitos ou interesses; II – imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções; III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV –
dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V – decidam recursos
administrativos; VI – decorram de reexame de ofício; VII – deixem de aplicar
jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas
e relatórios oficiais; VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.” Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
“Boa tarde, por favor, preciso da relação de emendas dos senadores piauiense para
segurança pública do Estado nas últimas 5 legislaturas. Desde já, agradeço a atenção”
(sic)
Prezados Senhores, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber se ao
término da validade do Concurso de 2012 havia pedidos das áreas internas do SF por
servidores efetivos do cargo Analista Legislativo - Especialidade Administração que
permaneceram não atendidos. Se havia estes pedidos não atendidos, gostaria de saber
os departamentos que fizeram os pedidos, as datas de abertura dos pedidos, as
quantidades de servidores requisitados e os motivos pelos quais os pedidos não foram
atendidos. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito
obrigado pela atenção.” (sic)
“Gostaria de fazer uma pesquisa em relação as proposta que não foram aprovadas na
Constituição de 1987-1988. Como devo fazer? Como acessar esses documentos?”(sic)
“Solicito saber a quantidade ATUAL de cargos vagos de Consultor Legislativo do
Senado Federal, discriminando por áreas de atuação (ex.: desporto e cultura,
educação, agricultura etc.).”(sic)
“Boa noite Gostaria de saber quais as empresa terceirizadas que contratam para o
Senado Federal”(sic)
“Bom dia, Meu nome é XXX e eu sou Aluno da Pós Graduação em Ciência Política da
Universidade XXX. Através da Lei nº 12.527/2011, que regulamenta o direito
constitucional de acesso a informações públicas, venho por meio desta solicitação
pedir as informações sobre a composição de todas as Comissões Permanentes dos
últimos 14 (quatorze) anos. Os dados solicitados dos quais eu tenho interesse em
obter se trata dos nomes dos senadores que compuseram todas as comissões
permanentes do senado - a bancada - desde 2002. Atenciosamente, XXX.”(sic)
“Gostaria de saber quantas faltas tiveram no ano de 2016 o senador Pedro Chaves e a
senadora Simone Tebet, essa informação é relevante uma vez que esses
parlamentares representam o meu Estado. Em minha opinião, o parlamentar que se
ausentar da Casa sem justificar dever ser descontado do salário e se for recorrente
deve ser dispensado do trabalho.”
“Gostaria de obter a Exposição de Motivos da Lei nº 13.303/2016 (oriunda do PLS555). Poderiam me orientar em como obtê-la ou então me encaminhar cópia da
mesma?”(sic)
“Solicito exemplar dos dados biográficos dos senadores Aécio Neves e Antônio
Anastasia.”
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“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber se havia
conveniência administrativa para o Senado Federal ao nomear candidatos aprovados
no concurso de 2012 utilizando-se dos seguintes atos administrativos: 1) Portaria da
Diretoria-Geral nº 1890 de 2014, publicada no DOU de 21/7/2014 2) Portaria de
Diretoria-Geral nº 2090 de 2014 , publicada no DOU de 31/7/2014 Favor reproduzir
estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”
(sic)
“Solicito cópia do PL 368/2012 de Autoria da Senadora Ana Amélia” (sic)
“Qual o valor dispendidos com os Senadores no ano de 2016 - Com a inclusão dos
proventos salariais. Para ser mais especifico solicito as soma das despesas de cada
Senador ou Senadora. (recursos de despesas pessoal, verbas de representação,
alugueis, combustíveis, correios, etc.) Pela deferência de sua melhor atenção,
subscrevo-me, Dr. XXX OAB/XXX Nº XXX”(sic)
“Solicito a cópia impressa dos processos 417201644916, 417201644918,
417201644920 e 417201644921 enviada para o meu e-mail em 2 de janeiro, assim
como, a comprovação que este e-mail foi enviado, pois não recebi.”
“boa noite tudo bem gostaria de saber se vai ter mesmo concurso publico em 2017.”
(sic)
“Desejo enviar uma mensagem aos senhores senadores e, para tanto, solicito a lista
completa dos emails.” (sic)
“Achei essa Noticia site da Veja e em vários outros sites da Internet e queria saber se é
verdade. É verdade que em 2016 o Senador Collor mesmo tendo quase 80 funcionários
de Gabinete não criou nenhum Projeto em 2016??? Se isso for verdade como é que o
Brasil vai pra frente dessa forma? É assim a forma correta de Representar o Povo?”(sic)
“Prezados Senhores, bom dia Estou a elaborar projeto de conclusão de curso de pósgraduação, sob a ótica “de lege ferenda”, e apreciaria bastante receber indicações, por
favor, de material preferencialmente disponível online, sobre a) elaboração legislativa,
produzidos por esta casa, ou não, a exemplo deste “Elementos de técnica legislativa”
elaborado pela UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/21/tc.pdf)
b) alienação fiduciária Muito obrigado. Cordialmente, XXX”(sic)
“Boa noite, Entrei em contato com a Comissão de Relações Exteriores no final de 2016
pedindo informações sobre composição da Comissão entre 1995 e 2015. A informação
que me foi passada é de que deveria procurar na Ordem do Dia essas informações.
O que eu precisava é de uma simples lista de nomes dos membros da Comissão no
período (por ano, preferencialmente). E não consegui obter a informação, pois a
Ordem do Dia não está disponível até a data passada mencionada. Além disso, no site
do Senado encontro sempre informações atuais, mas passadas é muito difícil de obter.
Gostaria de saber qual o meio, qual o caminho, ou se algum setor do Senado me
poderia passar tais simples informações: quem são os Senadores que compuseram a
CRE durante o período 1995 a 2015. Desde já obrigada pela atenção e pela ajuda.” (sic)
“Solicito a relação dos tratados que contemplam Direitos Humanos que foram
recepcionados na carta magna brasileira.” (sic)
“A fim de subsidiar processo administrativo na Câmara dos Deputados, solicito
informações acerca do reajuste das VPNIs Externas (Quintos) nesse Senado Federal em
decorrência da Lei 13.302/16, que reajustou a remuneração dos Servidores Ocupantes
de Cargo Efetivo do Quadro de Pessoal do Senado Federal.”(sic)
“Deseja receber resposta por e-mail da cópia do texto consolidado referente ao PLS nº
559, de 2013, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.”
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“Gostaria de saber se houve alguma alteração no Projeto Primitivo 156 de 2009 que
trata da Reforma do Código de Processo Penal, onde previa no art. 420: As questões
de impedimento ou suspeição judicial podem ser arguidas em qualquer tempo. Preciso
saber se houve alguma alteração desse dispositivo no Projeto de Reforma. Essa
redação é mais consentânea no que prevê a Convenção Interamericana dos Direitos
Humanos, arts. 8º, 14.1 e, especialmente o 30. Tanto a supralegalidade do Tratado
Internacional reconhecida pelo STF, quanto a ultralegalidade adota em cooperação
pela maioria dos países signatários ao cumprimento do referido Tratado, é coerente
com a mantença do dispositivo que torna impassível de preclusão a suspeição e o
impedimento judicial em face da proteção judicial que versa a proteção das garantias
processuais a uma legítima jurisdição. Agradeço, se puder a breve resposta.” (sic)
“Peço resposta de minhas solicitações feitas pelo portal Transparência do Senado
Federal, conforme protocolos XXX (13/12/16) e XXX (23/12/16), pois até a presente
data não recebi retorno por carta nem por e-mail.”
“Gostaria de saber se há alguma previsão para a realização de concurso público no
Senado e também se serão disponibilizadas vagas para os níveis médio e superior.”
“Com base na lei de acesso a informação, gostaria de solicitar informações a respeito
da carreira de consultor legislativo. Verifiquei que existem 22 cargos diferentes (tomei
como referencia o concurso de 2012) mais um cargo especifico de consultor de
orçamentos. A minha solicitação é a seguinte: Gostaria para cada uma destas carreiras
de consultor (as 22 previstas no concurso somada a uma de orçamento): total de
servidores na ativa, total de cargos vagos, quantitativo de consultores que terão idade
para se aposentar em 2021, órgão de lotação. Desde já agradeço por este atendimento
XXX”(sic)
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