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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SERVIDOR
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
SENADOR
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
REMUNERAÇÃO
CONTRATOS E LICITAÇÕES
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
CEAPS E NOTA FISCAL
TOTAL

PEDIDOS
56
29
15
14
11
6
6
5
4
2
2
1
151

%
37,1%
19,2%
9,9%
9,3%
7,3%
4,0%
4,0%
3,3%
2,6%
1,3%
1,3%
0,7%
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
Houve negativa parcial de acesso a pedido de documentos que continham informações
protegidas por sigilo telefônico. A razão da negativa foi prestada ao requerente. O
pedido e encaminhamento dado estão registrados no Anexo I.
Não foram interpostos recursos em relação a pedidos do mês de fevereiro.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM FEVEREIRO/2017
MANIFESTAÇÃO
“Bom dia, Gostaria de trabalhar no Senado, mas observo que a única oportunidade
de entrada é por meio de concurso, correto? Portanto, há previsão de Edital para
este semestre?”(sic)
“Olá Bom Dia! Gostaria de saber como posso conseguir o inteiro teor do Projeto de
lei 559/2013 aprovado em dezembro de 2016 pelo Senado. Grato. XXX OAB/MG
XXX”(sic)
“Venho por meio desta, solicitar informações relativas ao Contrato de número XXX,
gerido pelo Senado Federal (Processo: XXX) e tendo como Signatária a pessoa jurídica
XXX, inscrita sob o CNPJ nº XXX. Tal instrumento contratual foi assinado em
01/02/2013 e tem vigência até 31/01/2018, conforme informações contidas na seção
da transparência do Senado Federal. Solicito acesso ao inteiro teor do Edital e do
termo de referência utilizados para tal contratação. A resposta a essa solicitação
deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio eletrônico ou, na
impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e a forma pela qual se
poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação.”(sic)
“Infelizmente, não. Gostaria de ter acesso ao PLS 559/2013 e encontrei apenas o
registro da tramitação. Como faço para ter acesso a íntegra do documento aprovado
e encaminhado para a Câmara?”(sic)
“Solicito cópia impressa do PLC nº 80, de 2016, que estabelece medidas de combate
à impunidade, à corrupção.”
“Gostaria de saber quando será realizado um novo concurso do Senado Federal.”
“Preciso tirar cópia do PLS 334/2013, sobre legalização da profissão de gerentólogo.”
(sic)
“Onde encontrar as emendas que vão para os estados.” (sic)
“Gostaria de saber quem são os autores da PEC que proíbe a terceira REELEIÇÃO de
candidatos a cargos executivos tais como PRESIDENTE DA REPUBLICA?” (sic)
“Gostaria de saber se o suplente de senador abaixo exerceu a função de senador em
algum período, ou foi apenas suplente sem exercer o cargo: Dados pessoais do
candidato: Nome: Maurício Laval Pina De Souza Mugnaini CPF: XXX Data de
nascimento: XXX Dados eleitorais do candidato: Cargo disputado:2º Suplente
Senador UF onde concorre:RJ Nome na urna:Maurício Maugnaini Número
eleitoral:651 Nome do partido:Partido Comunista Do Brasil Sigla/ número do partido:
PC do B /65 Coligação: Um Rio Para Todos (PT / PSB / PC do B )”(sic)
“Nos termos da Lei nº 12.527, de 2011, solicito a este órgão/instituição a
discriminação de todos os direitos e vantagens, com caráter pecuniário
(remuneratório ou indenizatório), concedidos aos agentes públicos, esclarecendo o
que é devido a servidores e a membros do órgão ou Poder. Explicando o
questionamento, sabe-se que alguns direitos e vantagens, além da remuneração ou
subsídio, concedidos a servidores públicos federais não estão previstos na Lei nº
8.112, de 1990; da mesma forma, nem todos os direitos e vantagens a que membros
de Poder ou do Ministério Público usufruem foram fixados nas respectivas leis
orgânicas. Isto é, estão esparsos em outras legislações, inclusive alguns já foram
revogados, mas uma porção de agentes públicos continua a receber porque cumpriu
requisitos em épocas oportunas. O que se solicita é a discriminação (lista) do que tais
agentes públicos recebem a título de direitos e vantagens (remuneração, subsídios,
adicionais, ressarcimentos, indenizações, etc.) em função da relação de emprego
com o Estado. Não é foco do questionamento o montante pago em cada um dos
títulos, mas a lista de direitos e vantagens concedida e que tenha caráter pecuniário
(remuneratório ou indenizatório).”(sic)
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“Olá, boa noite! Gostaria de saber qual a previsão do concurso do Senado para este
ano e qual o estágio atual de evolução dele. Muito obrigado, XXX.” (sic)
“Gostaria de saber se existe previsão para concurso público na área de Policial
Legislativo para o Senado Federal, pois constatei a existência de 135 vagas em
aberto. Obrigado!” (sic)
“GOSTARIA DE SABER QUEM VOTOU NO EUNÍCIO DE OLIVEIRA E NO JOSÉ MEDEIROS
PARA PRESIDÊNCIA DO SENADO” (sic)
“Prezado, preciso da exposição de motivos da PEC 65/2012 para conhecimento e
leitura.” (sic)
“Bom dia, venho por meio desta mensagem solicitar esclarecimentos a respeito do
Quadro de Cargos Efetivos do Senado Federal da categoria Técnico Legislativo Nível II
na especialidade Edificações, com consulta realizada em 03/02/2017 no próprio site
do Senado Federal no seguinte endereço eletrônico:
http://www.senado.gov.br/transparencia/LAI/secrh/quadro_efetivos.pdf , nesse
quadro de cargos efetivos consta que em 2016 existiam 41 cargos ocupados nessa
especialidade já em 2017 existem 37 cargos ocupados na mesma especialidade,
então no espaço de cargos vagos em 2017 para tal especialidade deveria estar
preenchido com 4 vagas e nesse espaço está zerado. Gostaria de receber
esclarecimentos via e-mail a respeito desse quadro de cargos efetivos para essa
especialidade. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Solicito receber a relação dos senadores de todas as legislaturas desde a fundação
do Senado Federal até a atual legislatura.”
“Solicito redação final do substitutivo ao PLS 559/2013, que institui normas para
licitações e contratos, pois verifiquei que a proposição já possui redação final
encaminhada para a Câmara dos Deputados, mas não localizei esse conteúdo no
site.”
“Venho por meio desta, solicitar informações relativas ao cargo de Técnico
Legislativo - Especialidade: Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico
Apesar de tornar pública a descrição da atribuição do cargo e o respectivo
quantitativo de servidores, não há a descrição das atribuições detalhadas que o
cargo deve desempenhar. Portanto, solicito descrição detalhada das atribuições e
quais atividades desempenhadas no dia a dia pelo cargo de Técnico Legislativo Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico: Descrição detalhada das atividades do
cargo; No Regime de execução dos serviços, as TAREFAS PERMANENTES e as
TAREFAS EVENTUAIS. Grato.”(sic)
“Olá, gostaria de saber se ainda vai existir concurso público para o Senado Federal,
pois li uma notícia sobre a extinção de vários cargos no Senado Federal.
Agradeço desde já.” (sic)
“Solicito cópia do texto final do substitutivo ao PLS 559/2013, que institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública, pois o texto não está disponível
no site.”
“Solicito à emenda que adicionou o parágrafo único ao artigo terceiro da Lei
9469/1997.”
“O Senado Federal vai abrir concurso público este ano?”(sic)
“Solicito que seja enviada a Resolução do Senado que autorizou a abertura do Banco
do Brasil incorporar o Banco do Estado de Canta Catarina, e todas as suas alterações
posteriores.” (sic)
“Boa noite. Gostaria de saber a previsão de cargos existentes,vagos e previstos a
vagarem segundo a previsão de aposentadoria voluntária e compulsória nos
próximos anos e o amparo legal dos consultores legislativos - assessoramento
legislativo divididos por área.” (sic)
“Gostaria de entender melhor a disponibilidade de dados de gastos feitos usando da
CEAPS (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores). Tomando
como exemplo um gasto da Senadora Ana Amélia, feito no dia 17/04/2016 de código
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XXX, tem o valor de R$ 627,11. Solicito a foto da nota fiscal apresentada pela
senadora e a informação de como posso encontrar no site do Senado Federal os
documentos fiscais dos outros gastos da CEAPS. De acordo com o Relatório da
Gestão 2009[1], tais documentos fiscais deveriam estar disponíveis no Portal da
Transparência. Porém, encontro apenas informações básicas via site[2] e dados para
download[3], sem encontrar a foto do documento apresentado pelo parlamentar.
Obrigado. Fontes: [1]: https://www12.senado.leg.br/transparencia/gestgov/pdftomada-de-contas/exercicios-2009-seep-prodasen-sf/RG2009_PD.pdf [2]:
http://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/4988/ceaps/3/detalhe/?mesAno=04
/2016#conteudo_transparencia [3]:
http://www12.senado.leg.br/transparencia/dados-abertos/dados-abertos-ceaps.”
(sic)
“Por favor uma informação: Com os problemas de crise, vai haver concurso este
ano?” (sic)
“Prezado gestor, Em relação à resposta dada no pedido nº XXX, solicito a
complementação das informações. Com o pedido original, busca-se saber os
específicos direitos e vantagens (remuneratório/indenizatório) pagos aos agentes
públicos em decorrência do vínculo com o Senado Federal. Por sua vez, as
informações repassadas são de caráter genérico, não atendendo o pleito formulado.
Esclareço: deseja-se saber o nome específico de cada rubrica ou valor pago a título
de direitos e vantagens (remuneratório/indenizatório) a que fazem jus os agentes
públicos vinculados ao Senado Federal, especificando o que é devido ao servidor,
bem como aos agentes políticos. Solicito, portanto, a complementação das
informações. Aproveito a oportunidade para pedir também os valores pagos em cada
título de direitos e vantagens. Agradeço XXX.” (sic)
“Gostaria de informações sobre a responsabilidade de um Auxiliar de Processo
Gráfico, pois chama a atenção o valor da remuneração. Grato.” (sic)
“Venho por meio desta, solicitar acesso ao Memorando nº 021/2014 - SEGRAF de
fevereiro de 2014 endereçado ao Senhor Primeiro-Secretário. A resposta a essa
solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio eletrônico ou, na
impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e a forma pela qual se
poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação.” (sic)
“Buenas Tardes, Gustaria de saber se un Senador como suplente assume o mandato
del titular. Recebe passaporte para toda la familia, y al deixar o cargo continua con os
mesmos? . Grata XXX” (sic)
“Solicito a exposição de motivos da Lei 3.373/1958, que dispõe sobre o Plano de
Assistência ao Funcionário e sua Família a que se referem os arts. 161 e 256 da Lei nº
1.711/1952, na parte que diz respeito à Previdência.”
“Olá, boa tarde. Meu nome é XXX, sou estudante de graduação do curso de Direito
na Universidade XXX e estou desenvolvendo o meu trabalho de conclusão de curso a
respeito da extensão semântica e técnica do termo “recurso” previsto no artigo 304
da Lei 13.105/2015, em cotejo com o Projeto de Lei do Senado 166/2010 e o Projeto
de Lei 8045/2010 da Câmara dos Deputados. Gostaria que me enviassem, se
possível, os anais onde foram registrados os debates sobre os projetos do novo
código de processo civil, especificamente os do PL 166/2010 que é pertinente ao
Senado. Desde já agradeço. Att. XXX”
“Gostaria de receber uma cópia do discurso do Senador Roberto Requião, feito em
sessão plenária, na segunda-feira, 06/02.”
“Gostaria da relação de projetos de lei que o senador José Sarney apresentou entre
os anos de 1971 a 1985, indicando número do PL, ano PL e ementa.
“Boa tarde, Solicito, por gentileza, o envio do Termo de Referência do Contrato
realizado entre a Gráfica Ideal e o Senado Federal no mês de fevereiro de 2013.
Peço, por gentileza, que seja encaminhado o Termo de Referência da contratação
inicial, antes das posteriores renovações.” (sic)
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“XXX, promotor de justiça da Bahia, com base na lei de acesso à informação (Lei nº
12.527/2011) requer o que segue: Solicito cópia parecer/documento técnico
elaborado no SENADO FEDERAL que demonstre que, para o SENADO, basta que o
servidor seja estável no serviço público federal para fazer jus à recondução ao cargo
anteriormente ocupado, mesmo que ainda não tenha completado o estágio
probatório do cargo para o qual é reconduzido. Nos documentos solicitados
DISPENSO nomes e dados pessoais dos servidores interessados, interessando-me tão
somente as conclusões técnicas exaradas que revelem o posicionamento
administrativo do órgão de gestão de pessoas do SENADO FEDERAL quanto ao direito
à recondução dos servidores estáveis no serviço público federal. Os documentos
servidão para embasar pedido deste signatário à recondução para cargo público
federal que ocupava.” (sic)
“Solicito receber a lista de votação nominal do SCD 4/2015, ao PLS 6/2003, que trata
sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência .”
“Solicito a listagem enumerativa das MENSAGENS DE VETO do Executivo, no período
de 1998 até hoje, onde é mencionado: o artigo 7º, inciso II da Lei Complementar nº
95/1998 OU o seguinte fragmento de texto, constante deste inciso: a lei não conterá
matéria estranha a seu objeto.” (sic)
“Muito agradeceria o fornecimento de cópias de Acordos sobre Privilégios e
Imunidades celebrados no âmbito do Poder Legislativo entre o Congresso Nacional e
Organizações Internacionais, entre os anos 2000 e 2016.” (sic)
“Tenho mais duvidas referente ao Atendimento XXX. Na resposta diz que os gastos
com correspondências dos Senadores são custeados com o Orçamento do Senado
Federal. Mas de onde vem esse Dinheiro se o Senado não é uma Empresa? Todos
esses gastos com Correios dos Senadores são pagos com Dinheiro dos Impostos dos
Cidadãos Contribuintes do País?????? Porque não usam fax ou email pra se
comunicarem e economizarem Dinheiro evitando um pouco que seja os serviços dos
Correios? Porque nessa Crise o Senado não da exemplo gastando menos? Porque
todo tipo de benefícios e gastos que favorecem os Políticos sao aprovados por algum
decreto ou lei enquanto algo que seja feito pra ajudar o povo leva anos pra passar?
Isso não é legislar em causa própria? É um absurdo ter Senador gastando 109 mil
com Correios em 2016 tendo mais de 70 funcionários e não criar nenhum projeto pra
ajudar o povo Brasileiro.”(sic)
“Gostaria de saber se há alguma previsão para a realização de concurso público para
preenchimento de vagas no Senado.”
“Excelentíssimo Senhor Senador 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 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. NOME: XXX ENDEREÇO:XXX
Bairro XXX CEP: XXX CIDADE: XXX ESTADO: XXX” (sic)
“Prezados senhores, Sou doutorando em direito e estou pesquisando aspectos do
processo legislativo que culminou com a aprovação da Emenda Constitucional n.
45/2004, sobre a Reforma do Judiciário. Os senhores já me fizeram a gentileza de
disponibilizar as atas de audiência pública daquele período. Ocorre que, a partir da
ata da 23ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de 20
de agosto de 2003 até a ata da 4ª Reunião Extraordinária de 10 de fevereiro de 2004
não houve registro sobre o conteúdo das declarações dos palestrantes e dos
senadores interlocutores. Pergunto: é possível ter acesso a um áudio gravado destas
reuniões? São dados importantes para minha tese. Desde já, muito grato. XXX” (sic)
“Solicito cópia das emendas apresentadas à Medida Provisória 759/2016, que dispõe
sobre a regularização fundiária rural e urbana.”
“Solicito a lista completa dos senadores da atual legislatura.”
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“Gostaria de receber a documentação (arquivos PDF) que subsidiou a formação dos
valores estimados dos Pregões Eletrônicos nº XXX/2016 e XXX/2016 (IBM Spectrum
Protect). Trabalho no BNDES e estamos conduzindo pregão (Pregão Eletrônico nº
06/2017) que encontra-se em fase de negociação com o licitante melhor colocado.
Desde já agradeço pela ajuda.” (sic)
“Prezados, bom dia. Me chamo XXX, sou acadêmico de Ciência Política em XXX e
estou pesquisando sobre o Bicameralismo em política comparada. Nesse sentido,
sabendo que o Senado Federal conta com uma Assessoria Internacional, gostaria de
saber o que se segue: 1. Como a Assessoria Internacional do Senado atua na
cooperação com outros parlamentos estrangeiros e no que consiste essa
cooperação; 2. Quais temas do cenário internacional têm mais impacto na vida
parlamentar do Senado Federal; 3. Gostaria de ter acesso a alguns modelos de
trabalhos técnicos realizados pela Assessoria para ter conhecimento de como são
realizados. Cordialmente,” (sic)
“Prezados, boa noite! Solicito, com base na Lei nº 12.527, de 18/11/2011, acesso ao
parecer jurídico que embasou a redação do artigo 55, parágrafo 6º, do Ato da
Diretoria-Geral nº 09, publicado no Boletim Administrativo do Senado Federal nº
5709 em 16/03/2015 (Seção 2, páginas 9 e 10), que estabelece normas
procedimentais para contratação no âmbito do Senado Federal. Por oportuno,
solicito a disponibilização de todos os documentos que serviram de referência para a
elaboração do Ato da Diretoria-Geral nº 09. Antecipadamente grata.” (sic)
“Gostaria de obter informações mais precisas sobre a FORMA, a FUNÇÃO e as
CONDIÇÕES da SABATINA que a CCJ deverá realizar para a eventual aprovação do
indicado pelo Presidente da República à vaga de Ministro do STF. “ (sic)
“Solicito a gentileza de enviar-me a lista completa dos servidores efetivos e
comissionados do Senado Federal referente aos seguintes meses:
- Novembro de 1990 - Março de 1991 - Agosto de 2004 - Agosto de 2005 - Agosto de
2006 - Agosto de 2007 - Agosto de 2008 - Agosto de 2009 - Agosto de 2010 - Março
de 2011 - Março de 2012 - Março de 2013 - Março de 2014” (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
1- Em quais secretarias e/ou diretorias do Senado Federal os Analistas Legislativos –
Especialidade Administração podem ser lotados, dadas as especificações deste cargo
constantes no Regimento Administrativo (RASF) ? 2- Quantos candidatos aprovados
no Concurso de 2012 para o cargo efetivo Analista Legislativo – Especialidade
Administração foram lotados na Diretoria Geral durante a validade do Concurso de
2012 ? 3- Quantos candidatos aprovados no Concurso de 2012 para o cargo efetivo
Analista Legislativo – Especialidade Administração foram lotados em outras
secretarias e/ou diretorias que não a Diretoria Geral durante a validade do Concurso
de 2012 ? Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
1- Quantos servidores comissionados foram lotados na Diretoria Geral durante a
validade do Concurso de 2012 ? 2- Destes servidor comissionados que foram lotados
na Diretoria Geral durante a validade do Concurso de 2012, quantos eram
especificamente dos cargos Ajudante Parlamentar Júnior e Ajudante Parlamentar
Pleno? 3- Destes servidor comissionados que foram lotados na Diretoria Geral
durante a validade do Concurso de 2012, quantos eram especificamente dos demais
cargos comissionados (diferentes de Ajudante Parlamentar Júnior e Ajudante
Parlamentar Pleno) ? 4- Independentemente da discricionariedade, havia
conveniência administrativa para o Senado Federal ao nomear estes servidores
comissionados que foram lotados na Diretoria Geral durante a validade do Concurso
de 2012? Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção.”(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 29591EE10019FEEC.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.068465/2017-96

“Bom dia, Gostaria de informações acerca da existência de processo administrativo
visando à realização de concurso público para os cargos de analista e técnico
legislativo dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, XXX.” (sic)
“Eu gostaria de receber o XSD referente à matéria detalhada disponibilizado nos
serviços de dados abertos, pois no site onde é divulgado, o link não funciona. Envio o
mesmo para análise:
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/dados/DetalheMateriav5.xsd.”
“Sou Diretor Pedagógico de um rede de ensino no RJ. Desejo receber o texto final da
MP 746/2016, da reforma do Ensino Médio, aprovado pelo Senado e que foi para
sanção do Presidente. Grato, desde já.” (sic)
“Gostaria de saber qual a tramitação para aprovação de uma lei no Brasil?
E gostaria de saber quais são os atuais ocupantes dos imóveis do senado federal?”
“Não encontrei o que procurava. Procuro pela legislação final acerca da reforma do
ensino médio, aprovada ontem, 08/02/17, no Senado Federal.” (sic)
“Solicito cópia do texto final aprovado no Senado da MPV 746/2016, que promove
alterações na estrutura do ensino médio.”
“Prezados Senhores, boa tarde. Gostaria de ter acesso as provas do concurso de
consultor legislativo do Senado Federal ocorrido em 2012. Não tem na página do
Senado, da FGV ou em nenhum lugar na internet. Obrigado. XXX” (sic)
“Solicito a cópia do PLS 186/2014, que dispõe sobre a exploração de jogos de azar
em todo o território nacional.”
“Atenciosamente, prezados senhores e senhoras do Senado Federal, boa tarde. Eu
gostaria de saber qual à previsão para concursos do Senador, se posso, desde já,
realizar concurso e qual o curso melhor a ser feito do mercado?”(sic)
“Gostaria de saber quantas contas correntes bancárias o Senado Federal detém em
sua titularidade. Gostaria, se possível, da informação em forma de relação (lista),
contendo o número das contas e respectivas identificações de bancos e agencias
bancárias. Grato!” (sic)
“Olá, bom dia. o meu nome é XXX, sou morador da cidade de Jaciara/MT, portador
do rg:XXX XXX/XXX, e portador do cpf:XXX, meu celular XXX, e com base na lei de
informação gostaria de saber e receber todos os dados do servidor comissionado
lotado no gabinete do senador José Medeiros do PSD de mato grosso, gostaria de
receber informações como data da admissão, salários pagos, rescisão de contrato do
servidor senhor (Audimar Rocha Santos (matrícula 298521, comissionado) em meu email ou por mensagens (XXX) (whasapp:XXX)”(sic)
“Senhor Senador 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. Nome: XXX
Endereço: XXX Bairro: XXX CEP: XXX Cidade: XXX Estado: XXX.” (sic)
“Gostaria de saber quando irá abrir cursos gratuitos online,quando terá palestras
influenciando jovens para enfrentar concurso do Senado ,quando terá provas?”(sic)
“Eu gostaria de solicitar acesso às contas individuais dos pontos de TV a cabo e
internet: que ficam no Senado Federal; dos apartamentos dos Senadores.
Muito obrigada.” (sic)
“Boa noite, gostaria de pedir um cópia da PEC sobre a redução da maioridade
penal.Estou fazendo minha monografia sobre o assunto, e preciso me aprofundar
nas suas intenções para melhor embasar minha pesquisa” (sic)
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“Boa tarde. De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011), gostaria de receber por meio eletrônico a prova do último
concurso para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO - ANÁLISE DE SUPORTE DE
SISTEMAS, aplicada no dia 15/04/2012. No aguardo de providências. XXX.” (sic)
“Trabalho no Conselho Nacional de Educação e estamos debatendo a MP sobre o
Ensino Médio (746/2016). Pergunto se posso receber o texto final aprovado no dia
08/02/2017 e as notas taquigráficas do processo de aprovação. Agradecida, XXX”(sic)
“SOLICITO CÓPIA DOS PARECERES Nº 371/2014-ADVOSF E 531/2014-ADVOSF QUE
REGULAM AS LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO.” (sic)
“Gostaria de uma cópia digitalizada do texto apresentado, pareceres, resoluções e
demais manifestações no processo dos seguintes PLS:00054/1972; 00056/1975;
00128;1980; 00138/1980; 0018A/1985 (todos de autoria do senador José Sarney,
com temas relativos à cultura) Agradeço se o envio puder ser em PDF. pela atenção”
(sic)
“Gostaria de saber quais foram os cortes de despesas no Sendo Federal durante o
ano de 2016 até o momento. Acho absurdo, os parlamentares receberem salários
com valores exorbitantes, além do direito as regalias, uma vez que, o Art. 5° da CF/88
informa, claramente, que “Todos são iguais perante a lei”.”
“Gostaria de saber qual a quantidade de cargos vagos atualmente no Senado para
consultor legislativo área Constitucional Administrativo Eleitoral e Partidário,
Processual Penal e Penitenciário, e Direitos humanos e Cidadania.”
“Gostaria de saber com quantos anos de trabalho os senadores podem se
aposentar.”
“Assunto - Prestação de serviços Quem elabora os projetos técnicos para obtenção
de outorgas de Rádio e TV que são consignados ao Senado Federal? O profissional
habilitado (engenheiro de telecomunicações) é contrato somente para elaborar os
projetos, ou o Senado têm profissionais de carreira que fazem tais projetos? No caso
de contratar um profissional somente para tal ato, qual o meio utilizado para
contratá-lo?” (sic)
“Existe possibilidade de edital em 2017 para o concurso público do Senado Federal
?”(sic)
“Prezado Senhor Ouvidor do Senado Federal, Em atenção aos Princípios da Carta de
Paris e conforme carta da UNIC-RIO orientando resposta emitida pela Secretaria
Geral da ONU-NY, visando ultimar providencias de direito, nos termos da notificação
extra-judicial à AGU, através do CDT-SP, protocolo número dezembro/2016,
requeiro respeitosamente autorização para ter acesso a documentação referente à
CPI DO NARCOTRÁFICO, inclusive com referência a detenção do XXX, de cujo auto de
prisão em flagrante eu presidio pelo DENARC-SP, em dezembro de 2000. Ainda nesse
sentido, solicito acesso a toda documentação referente a CPI DO ERRO MÉDICO, haja
vista indícios da utilização de médicos para a pratica de atentado (perseguição e
vingança) em represália a minha conduta oficial. Dentre as providencias ultimadas
consta do HC. XXX (5º aditamento) indícios de fraude processual visando obstruir a
instrução de queixa formulada junto ao TPI - Tribunal Penal Internacional, para
investigação de crime contra a humanidade (homicídios e eutanásias eugênicas com
concurso de profissionais da medicina e tráfico de órgãos humanos), fraudes
processuais essas praticadas pelo mesmo agente responsável pela fraude processual
cometida nos autos da Rcl. XXX, favorecendo a SP-Prev. em prejuízo de direito a
aposentadoria especial de milhares de policiais do Estado de São Paulo. Informo que
parte da perseguição cometida com o uso de médicos do DPME-SP, do HSPE/SP e do
Hospital São Paulo (onde meu pai foi morto) e também da rede conveniada coma Sul
América - Qualicorp, tem relação com a injustiça cometida pelo Dr. ALEXANDRE DE
MORAES, então Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, contra
minha pessoa nos autos da Sindicância Administrativa XXX/XXXda Corregedoria da
Polícia Civil de São Paulo.” (Sic)
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“Gostaria solicitar arquivos em PDF, ou orientação de como encontrá-los no site, do
Relatório de Análise de Mídia- Clipping Senado Federal e Congresso Nacional
referentes ao período de janeiro a agosto de 2014. No site encontrei apenas
relatório resumido de uma ou duas páginas.Solicito a análise completa que
geralmente constam mais de dez páginas e trazem os gráficos de análise das
coberturas midiáticas.” (sic)
“Prezado(a) ouvidor(a), Uma vez que pretendo prestar concurso para o Senado, mas
também quero sair de Brasília, gostaria de saber se o servidor do Senado pode ser
lotado em outra cidade e quais são os critérios para essa mudança, se a mesma for
possível. Grato pela atenção.” (sic)
“Bom dia, Com a notícia de estar na iminência a realização de novo concurso para
servidores do Senado, estou iniciando a preparação e queria saber em qual estágio
estaria o procedimento para o lançamento desse edital. Já tem comissão formada? Já
tem previsão ou notícia de qual banca realizará o certame?” (sic)
“Boa tarde, gostaria de saber se há previsão para o próximo concurso. Att.” (sic)
“Senhor Ouvidor do Senado da República, em complemento a mensagem anterior
e em face da notícia sobre o apressamento da indicação e sabatina do Dr.
ALEXANDRE DE MORAES, sem que o mesmo atenda o deferimento de petição de
direito, sob risco de incidir no cometimento de crime de responsabilidade conforme
já consta em representação preliminar ao MPF sob nº XXX (processo PGR-XXX/XXX ) ,
solicito ser informado com urgência para não ser prejudicado no ingresso de medidas
legais cabíveis, sobre o registro e encaminhamento/andamento de petição /
representação dirigida ao Exmo. Sr. Senador RENAN CALHEIROS , então Presidente
do Congresso Nacional (recebido em 22/12/2016-Correio SB XXXX BR), tal como o fiz
ao Exmo Sr. Presidente da República (AR Correio SB- AR-XXX BR) e por via de
notificação extra-judicial nº reg. XXXX - 6º Oficial de Reg. Tít. Doc. Civil e Pj da
Capital-SP, protocolo XXX do CDT-Centro de Distribuição de Títulos e Documentos de
SP em 07/12/2016 ,ao Exmo. Sr. Advogado da União, requerendo o direito liquido e
certo ao exercício do voto para eleição de membros do Poder Judiciário, nos termos
do art. 1º, inciso I, parag. Único, c/c art. 2º, c/c art. 14 e 15 c/c art. 21 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e artigo 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis
e Políticos, entre outros dispositivos. Informo ainda que além da improbidade/crime
de responsabilidade / eventual fraude no provimento de cargos públicos / fraude
em concurso público, supra citada, as motivações informadoras da absoluta negativa
de prestação jurisdicional e justificadoras da presente interpelação encontram-se
resumidas nos autos do HC. XXX-STF, por seu 5º aditamento, vez que a petição incial
e quatro aditamentoS foram subtraidos por agentes públicos daquele STF, tal como
Agravo Regimental suprimido dos autos da RCl. XXX, prejudicando direito
previdenciário de milhares de policiais. Nestes Termos, Respeitosamente , XXX”
“Quais são os critérios para um Senador poder fazer parte de uma CCJ?”(sic)
“Solicito cópia do texto final da PEC 50/2016, que permite a realização da vaquejada
como manifestação cultural.”
“Desejo saber qual a previsão para a realização de concurso público do Senado
Federal, seria possível que ocorresse ainda em 2017?”
“Solicito envio da cópia do Oficio 513/2016 da Câmara dos Deputados, a qual foi
juntado ao PLC 58/2016, que trata do Plano Nacional de Viação.”
“1 - Gostaria de saber como anda a proposta de legalização do jogo?
2 - Quero saber quem são o membros titulares e suplentes da CCJ” (sic)
“Gostaria de saber como votaram cada senador referente a PEC 50/2016.”(sic)
“Gostaria de saber os nomes dos senadores que aprovaram a PEC a favor da tortura
e da regularização da vaquejada, passando por cima da Constituição. Gostaria de
divulgar esses nomes para que os eleitores que prezam pelo senso ético e pelo bem
estar animal não esqueçam deles nas próximas eleições.”(sic)
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“Olá, Estou fazendo um trabalho de TCC e gostaria de uma informação. Quando
algum senador protocolo alguma PL, isso é registrado no site do senado? Se for
registrado aonde eu encontro isso? Ou irá para o site apenas quando for aprovado
ou desaprovado?” (sic)
“Bom dia. Prezado(s), Gostaria de orientação para receber ou ler no site os históricos
dos personagens que terão nomes no Livro de Aço. Qual seria a possibilidade de
receber a relação dos que irão ter seus nomes e os históricos? Alguns dos que estão
no livro, tenho necessidade de saber usar o número de inscrição ou não para se ler o
Histórico Oficial que se levara em contato com o público. De outra forma, também,
gostaria de dizer que teria prazer em poder divulgar o Panteão da Pátria. É
necessário permissão ou não? Qual secretaria, além das informações agora acima,
poderá dar oportunidade de tratar o assunto de divulgação?
Saudações, XXX XXX” (sic)
Boa Tarde!!! “Gostaria de saber se há previsão para o concurso do Senado Federal
em 2017. Obrigado!” (sic)
“Prezados, Segundo consta no histórico da tramitação do PLS XXX, o Senador Efraim
Morais protocolou um requerimento para realização de audiência pública
(Requerimento XXX), o qual foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em
11/08/2009. Vocês poderiam me informar se tal audiência foi realizada? Em caso
positivo, gostaria de solicitar os documentos relacionados com a audiência (ata,
notas taquigráficas, áudio, etc.). Muito obrigada!” (sic)
“Olá , gostaria de saber se existe , possibilidade de concurso para o senado este
ano.”(sic)
“Gostaria de saber se há alguma previsão para o Senado realizar concurso público no
ano de 2017. Se houver a previsão, quais cargos serão ofertados?”
“PREZADOS GOSTARIA QUE FOSSE INFORMADO O QUANTITATIVO DE SUGESTÕES
LEGISLATIVAS QUE FORAM APRESENTADAS POR PESSOAS JURÍDICAS, NA FORMA DO
ART. 102-E DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL. DESTAS, GOSTARIA DE
SABER QUANTAS E QUAIS FORAM REJEITADAS. QUANTAS E QUAIS FORAM
CONVERTIDAS EM PROJETOS DE LEI E, AINDA, QUANTAS FORAM APROVADAS PELO
CONGRESSO NACIONAL E FORAM TRANSFORMAS EM NORMA JURÍDICA.” (sic)
“PREZADOS(AS) SENHORES(AS), GOSTARIA QUE FOSSEM DISPONIBILIZADOS OS
VOTOS E PARECERES DE REJEIÇÃO RELATIVOS ÀS SUGESTÕES LEGISLATIVAS N.
7/2014; 3/2015 E 8/2015. O SITE DO SENADO FEDERAL APESAR DE INDICAR OS
ARQUIVOS COMO ANEXOS DAS RESPECTIVAS TRAMITAÇÕES NÃO POSSIBILITA O
ACESSO AOS MESMOS.” (sic)
“O site do Senado informa que hoje (em 2017) existem 35 cargos vagos na Casa para
a Consultoria Legislativa, sendo 4 deles para a área de Orçamento, e os demais 31
para a área de Assessoria Legislativa. Gostaria de ter acesso ao quantitativo de
cargos vagos em cada uma das mais de 20 áreas que compõem a Consultoria, no que
é classificado como “Assessoria Legislativa”. Muito obrigada!” (sic)
“Com a finalidade de dirimir noticia veiculada em redes sociais, gostaria fosse
informado se a pessoa de Maria Leticia Lula da Silva, hoje falecida, exerceu, de fato, a
função de Assessora Parlamentar nessa Colenda Casa.” (sic)
“Boa Tarde! Desejo, saber se esta previsto concurso para o Senado Federal nesse ano
de 2017? Desde já, agradeço pela atenção!” (sic)
“Solicito o envio das nomenclaturas e números de todos os projetos de lei e de
Emenda Constitucional que tramitam ou já tramitaram na Casa, que tratam do
assunto Terreno de Marinha.”
“Senhor Senador 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
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códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já
agradeço a atenção. Segue, logo abaixo, meus dados para envio.
“Verifiquei no portal da transparência a quantidade de comissionados da Casa, e lá
consta que são 3443 comissionados, no entanto, eu acredito que são mais e que a
informação está errada. Diante disso, pergunto quantos são os atuais comissionados
do Senado Federal.”
“No âmbito da LAI, referente ao somatório de todos os órgãos (incluindo, se possuir,
autarquias e fundações) do legislativo, solicito o total de despesas com cargos
comissionados e funções gratificadas do ano de 2016: separado por tipo de
comissionamento (cargo comissionado e função gratificada). Também solicito o total
da despesa com pessoal, incluindo todas as despesas com pessoal (CC e FG). Ou seja,
é uma planilha simples, com três linhas (total de despesa com cargo comissionado,
total de despesa com função gratificada e total da despesa com pessoal).” (sic)
“(mensagem à Secretaria de Gestão de Pessoas) O Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima tem enfrentado grandes dificuldades com seu software de Gestão de
Pessoas (desenvolvido por empresa contratada) e estamos reunindo elementos
necessários para uma tomada de decisão importante. Gostaríamos de ter
informações sobre qual o sistema adotado por essa casa legislativa e se existe
recomendação para aquisição.” (sic)
“Sou funcionaria da Prefeitura Municipal de XXX e a prefeita XXX me pediu uma
pesquisa das emendas (estaduais e federais) recebidas pelo municípios abaixo nos
últimos quatro anos: 1 - Município de Roncador - PR - CNPJ:75.371140170001-57 2Altamira do Paraná - PR - CNPJ: 780691430001 -47 3 - Campina da Lagoa PR - CNPJ:
76.950.070/0001-72 4- Iretama PR - CNPJ: 76.950.088/0001-74 5 - Mato Rico PR CNPJ: 95.684.510/0001-31 6 - Nova Cantu PR - CNPJ:77.845.394/0001-03” (sic)
“Desejo saber se terá o concurso do Senado Federal neste ano de 2017.”
“Prezados, gostaria de obter a lista de informações classificadas (Art. 30, § 2º da LAI Lei 12.527/2011) em algum grau de sigilo pelo Senado federal com as descrições de
conteúdo e fundamentos legais para a classificação. Obrigada”(sic)
“Prezado, gostaria das copias das atas da comissão de constituição e justiça que
tratam do PLS 432 de 2013, dos dias: 27/11/2014 24/12/2014 10/03/2015,
18/05,2015, 19/06/2015, 16/10/2015, 09/12/2015, 04/02/2016, 25/02/2016,
26/02/2016 e 16/02/2017 de preferencia em arquivo pdf. desde já grata.” (sic)
“Gostaria de saber onde localizo o relatório de distribuições das emendas de 2017
dos Senadores aos Municípios de São Paulo.” (sic)
“Circula nas redes sociais que, no dia 13/02/2017, o Sr. Luís Inácio Lula da Silva deu
entrada no pedido de pensão por falecimento da Sra. Marisa Letícia Lula da Silva,
pretenda assessora legislativa. Essa notícia procede?” (sic)
“Boa tarde. Gostaria de ter informações sobre o possível concurso público para o
Senado Federal 2017. O mesmo poderá ser realizado ainda em 2017 ou a previsão
será para o próximo ano?” (sic)
“Olá, Faço parte do grupo de pesquisa “XXX” da Universidade XXX, e estou
pesquisando em perspectiva comparada a tramitação dos processos de
impeachments do presidente Collor e da presidenta Dilma. No entanto, não estou
encontrando o resultado da Comissão Especial do Senado na votação do processo de
impeachment do presidente Collor, que ocorreu no dia 01/10/1992. Gostaria de
saber como poderia ter acesso ao resultado da votação da Comissão Especial do
Senado. Desde já, muito obrigado. Cordialmente, XXX.” (sic)
“Prezado (a) Senhor (a), Venho por meio do presente solicitar acesso ou cópia
eletrônica, ou até mesmo em papel, do processo XXX que originou o contrato XXX
firmado com a empresa XXX.” (sic)
“Boa tarde, Sou servidora da XXX e estou fazendo uma pesquisa para minha
monografia de conclusão da Especialização em Processo Legislativo pelo XXX. Estou
fazendo um comparativo de dados entre a Câmara e o Senado. Aqui consegui fazer a
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pesquisa pois tenho acesso ao sistema SILEG. No site do Senado, não consegui fazer
o levantamento dos dados que preciso, por isso solicito a vocês esse levantamento.
A pesquisa abrange apenas projetos de lei e serão analisadas as legislaturas: 53ª, 54ª
e 55ª até o dia 31.12.2016. Dessa forma, na medida do possível, agradeço se os
dados puderem vir separados por legislatura. As informações que preciso são:
- Todos os PLs em tramitação em cada legislatura; - PLs apresentados em cada
legislatura, separados em PLs sujeitos a tramitação conclusiva e PLs sujeitos a
Plenário. - PLs aprovados pelas comissões e PLs aprovados pelo Plenário - PLs
rejeitados pelas comissões e PLs rejeitados pelo Senado - PLs que não tramitaram ou
por terem sido devolvidos ao autor ou por terem sido retirados pelo autor - PLs que
perderam a conclusividade: - por receberem pareceres divergente, ou;
- por terem sido apensados a PLs de Plenário, ou; - por terem recebido pedido de
urgência, ou; - por algum outro motivo. E agora o dado mais importante para minha
pesquisa: PLs que receberam recurso contra apreciação conclusiva. Estou à
disposição para qualquer esclarecimento. Aguardo contato e desde já agradeço
muito.” (sic)
“SOLICITO NOVAMENTE OS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE TODOS OS SENADORES.”
(sic)
“Prezados (as), boa tarde! Desejo saber sobre o senador Júlio Strubing Müller,cujo
mandato ocorreu entre os anos de 1947 a 1951 e de 1954 a 1973. Grato pela atenção
de todos (as), XXX” (sic)
“Qual é o papel do Senado Federal Brasileiro junto com a MERCOSUL em políticas
públicas, no que tange combate a corrupção e ao trafego de armas nas fronteiras do
País?”
“Boa noite. Gostaria de saber se é verdade a notícia que corre em redes sociais que a
Sra. Marisa Leticia era funcionária do Senado.” (sic)
“Gostaria de saber quantos jornalistas concursados trabalham na Secretaria de
Comunicação do Senado, subdivididos por área de atuação: imprensa escrita, rádio,
TV, Internet, etc.” (sic)
“NA PEC 106/2015 A PROPOSTA DE REDUÇÃO DO NUMERO DE SENADORES FOI
RACIONAL, PASSOU DE 3 PARA 2 SENADORES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO, MAS O
NUMERO 386 DE DEPUTADOS FEDERAIS BASEOU-SE EM QUE JUSTIFICATIVAS?” (sic)
“Bom dia, gostaria de obter, por meio da Lei de Acesso à Informação, o quantitativo
de cargos efetivos de analista de comunicação (jornalista), se há cargos vagos e
previsão de concurso para essa área.” (sic)
Bom dia. Sou XXX, moro na cidade de XXX, sou servidor efetivo do XXX exercendo o
cargo de XXX no XXX. Atualmente estou cursando a graduação de Direito do XXX –
XXX. Estou cursando o 9º período e é nessa etapa que é feito o TCC – Trabalho de
Conclusão de Curso. Eu já escolhi o tema, que é “XXX”, dando o enfoque maior nas
alterações trazidas pelo CPC/2015, mas sem, obviamente, desconsiderar as
legislações anteriores, como, por exemplo, Constituição, Código Civil e Lei de
Alimentos. Acontece que estou com grande dificuldade de doutrina e jurisprudência
sobre o tema, principalmente o CPC/2015. Assim, peço a essa Casa que me
disponibilize materiais que porventura tenha aí, como exposição de motivos do novo
CPC, revistas jurídicas, livros, informes sobre o tema, etc, se possível, enviando para
o meu e-mail: XXX .Peço essa ajuda porque tenho muitos afazeres e problemas para
resolver (como todo mundo, claro) e não quero deixar essa árdua tarefa para a
última hora. Desde já agradeço a atenção e aguardo resposta dessa tão distinta Casa.
Atenciosamente, XXX XXX Tel. XXX
“Olá, gostaria de saber quais foram as emendas parlamentares - ao Orçamento de
2017 - destinadas ao Município de Domingos Mourão/Piauí. Grato pela atenção.”
(sic)
“Gostaria de saber como está à tramitação da ADI XXX, que foi encaminhada para
esta Casa, no dia 17/02/2017, pelo STF, na pessoa do Ministro Luiz Fux, com a
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decisão e notificação sobre a Polícia Ferroviária Federal. Tal solicitação se prende ao
fato que estou apreensivo sobre o que foi decidido sobre a regulamentação da PFF.”
(sic)
“Prezados senhores, gostaria de obter o seguinte esclarecimento: quando do
sepultamento da ex-primeira dama, Sra. Marisa Letícia, houve divulgação na
imprensa de que alguns senadores petistas teriam viajado para o sepultamento com
passagens pagas pelo congresso nacional. São eles: Gleisi Hoffmann (PR), Humberto
Costa (PE), Jorge Viana (AC), José Pimentel (CE), Regina Sousa (PI) e Lindbergh Farias
(RJ). Isso é verdade? Obrigado.” (sic)
“Consulta de remuneração do Parlamentar (Senador) Roberto Requião.”
“Gostaria de receber na íntegra a cópia do ato de nomeação, por parte do Presidente
da Casa, da composição da CCJ, no ano 2017. E também, cópia do ato de criação da
CCJ no Senado.”
“Solicito cópia do ato do Senado que nomeou os membros da CCJ no ano de 2017.”
“Boa tarde. Gostaria de solicitar os documentos abaixo, conforme tramitação do PLC
79/2016: “Remetido *Ofício SF n.º 4, de 31/01/17,* ao Senhor Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, encaminhando a *Mensagem SF n.º 1/17 *ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, submetendo à sanção presidencial autógrafos do
Projeto (fls. 81 a 87).” Desde já agradeço.” (sic)
“Prezados, bom dia. Solicito detalhamento da cobertura de serviços que englobam o
plano de saúde dos Senados brasileiros e os gastos totais orçados (fixados) com esta
despesa, para a próxima LOA a ser aprovada. att, XXX” (sic)
“Por favor, solicito informação quanto a remuneração mensal dos senadores:
salários, cotão, verbas indenizatórias etc., gastos com serviços gráficos e outros.
Outros ganhos além dos salário como por participarem em comissões etc.
É importante saber como se chega a cada valor, o porque desses valores e o
regimento interno. Obrigado.” (sic)
“Solicito por gentileza, a exposição de motivos da Lei n° 6515/1977 que trata sobre a
separação judicial.”
“Boa tarde, onde encontrar informações referentes aos salários dos senadores?
Incluindo vantagens, acréscimos, verbas indenizatórias e demais valores que recebe
cada parlamentar do Senado Federal. Gostaria também de acompanhar os gastos
com o gabinete e assessores que compõe cada gabinete de Senador.
Atenciosamente, XXX.”(sic)
“Gostaria que fosse enviado para mim a exposição de motivos da Lei 5.515/77.”(sic)
“Boa tarde. Gostaria de saber se os 13 Senadores que não votaram na aprovação do
Dr. Alexandre de Moraes foram contados como presença para efeito de quórum. O
objetivo da pergunta é meramente acadêmico. Grato”(sic)
“Olá, boa tarde. Quais as informações que temos sobre o concurso do Senado
Federal, mais especificamente para o cargo de Policial Legislativo Federal. Acontece
que, dentre as muitas fontes que lemos, há uma divergência entre elas,e, ninguém
melhor que a própria Ouvidoria da Casa mencionada para nos esclarecer acerca de
posterior concurso. Se necessário, aceito o remetimento desta mensagem para a
Secretaria de Polícia Legislativa do Senado ou para a Comissão de concursos. Desde
já, muito obrigado pela atenção no trato desta mensagem. Ótimo dia.”(sic)
“Solicito o texto escrito do pronunciamento do Senador Roberto Requião do dia
22.02.2017.”(sic)
“Excelentíssimo Senhor Senador 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. E
também aprimorar meus estudos e conhecimentos. Se possível, gostaria de receber
a Constituição Federal atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em
discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção. Segue logo abaixo,
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meus dados para envio. NOME: XXX ENDEREÇO: XXX BAIRRO: XXX, CEP: XXX CIDADE:
XXX” (sic)
“Sempre escuto na TV Senado falar sobre os pares de senadores. Gostaria de saber o
que são esses pares e como funcionam. O que eles fazem? Grato, XXX.” (sic)
“Solicito cópia por e-mail do texto final do PLS 559/2013, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.”
“XXX, XXX, 25 de Janeiro de 2016. Excelentíssimo Senhor XXX Senador Presidente do
Senado Federal Brasília, DF. Com lastro, no Art. 5º, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b” da
Carta Fundamental c/c com o art.. 2º da lei nº 9.051/95, solicito de Vossa Senhoria,
que envie a Secretaria de Vara Única desta Comarca, cópia do processo legislativo
(capa a capa) do projeto de Lei que originou a Lei Federal nº 9.639/1998.
Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações,
requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão ser expedidas no prazo
improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.
Art. 2º Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere
esta lei, deverão os interessados fazer constar esclarecimentos relativos aos fins e
razões do pedido.” (sic)
“Olá! Boa tarde. Gostaria de saber quando terá concurso ou processo seletivo para
Enfermeiro do Senado. Gostaria muito de fazer parte da equipe. Obrigado pela
atenção e espero resposta.” (sic)
“Venho, através desta mensagem, saber como consigo gratuitamente materiais
jurídicos que possam ser enviados para a minha residência ou que possa ser retirado
por mim mesmo. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos
desenvolvidos por Vossa Excelência. Se possível, gostaria de receber a Constituição
Federal 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. NOME: XXX ENDEREÇO: XXX BAIRRO: XXX CEP:XXX CIDADE: XXX ESTADO:
XXX.” (sic)
“Senhor Senador da República, venho através deste e-mail, solicitar materiais
jurídicos que possam ser enviados à 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.” (sic)
“Estudo o processo legislativo para provas de o respectivo Poder. No momento estou
apreciando a Medida Provisória e me cabe uma dúvida quanto a ela: A ADIN n° 4029,
do STF, declarou inconstitucional o prazo final de 14 dias de Parecer de comissão
mista do Congresso para emitir parecer sobre MPs. Atualmente, qual o prazo para
Comissão mista do congresso para emitir esse parecer? Tem prorrogação? Grato,
espero ser apreciado com uma resposta conclusiva e esclarecer minha importante
dúvida. Novamente, grato.” (sic)
“Prezados, solicito os gastos administrativos, parlamentares e totais do Senado
Federal em 2016 no que diz respeito a Correios, Passagens aéreas e Diárias.
Agradeço a atenção.” (sic)
“Gostaria de saber se haveria alguma gravação ou documentação sobre a sabatina
dos candidatos (Marcos Bezerra Abbott Galvão em 2010 e André Aranha Corrêa do
Lago em 2013) ao cargo de embaixador do Brasil no Japão na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Congresso Nacional.”(sic)
“Prezados Senhores, Com base na Lei de Acesso à Informação, e na resposta ao
pedido de informação identificada como Atendimento nº XXX, gostaria que fosse
respondido de melhor forma o questionamento realizado. O questionamento
realizado não diz respeito de forma alguma a nomeações além das vagas previstas no
edital.O questionamento diz respeito ao total de vagas ofertado para o cargo de
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Analista Leg. – Espec. Administração para o Concurso de 2012.Ou seja, como era
composto o total de vagas ofertado para o cargo de Analista Leg. - Espec.
Administração para o Concurso de 2012? o total de vagas ofertado para o cargo de
Analista Leg. - Espec. Administração para o Concurso de 2012 previa uma quantidade
fixa de vagas ou ofertava vagas para nomeação imediata e para nomeação nãoimediata? Dessa forma, pede-se que seja explicada da melhor forma possível como
era composto o total de vagas ofertado para o cargo de Analista Leg. - Espec.
Administração para o Concurso de 2012. Favor reproduzir estes questionamentos
juntamente com a resposta. Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, - Com base na Lei de Acesso à Informação, e na resposta ao pedido de
informação identificada como Atendimento nº XXX, gostaria que fosse respondido de
melhor forma o questionamento realizado. O questionamento realizado não diz
respeito de forma alguma à discricionariedade para nomeação de candidatos
habilitados além das vagas previstas em edital. O questionamento realizado foi o
seguinte: 1 - 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? 2 - Se havia estes pedidos não
atendidos, gostaria de saber: 2.1 - os departamentos internos do SF que fizeram os
pedidos 2.2 - as datas de abertura dos pedidos 2.3 - as quantidades de servidores
requisitados por cada departamento 2.4 -os motivos pelos quais os pedidos não
foram atendidos. Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta. Muito obrigado pela atenção.” (sic)
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