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

Março de 2018
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 155 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
155

160

Número de pedidos

140
120
100

95
91

80
60
40
20
0

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

PEDIDOS
5
67
4
1
8
1
1
10
1
3
47
5
2

%
3,2%
43,4%
2,6%
0,6%
5,2%
0,6%
0,6%
6,5%
0,6%
1,9%
30,3%
3,2%
1,3%

155

100,0%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
Houve 04 negativas de acesso a pedidos formulados no mês de março de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de março de 2018.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM MARÇO/2018
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Gostaria complementar meu pedido, que já foi ATENDIDO (número
0001234/18/WW). Gostaria que me informassem as datas de apresentação e
de aprovação de cada uma das proposições no plenário do Senado e também
no plenário da Câmara. Também que informassem qual foi a última Casa
legislativa a deliberar sobre a proposição em questão."
"Boa Tarde, Estou fazendo fazendo uma pesquisa sobre maioridade penal no
Brasil. Pesquisei em seu bando de dados, mas as PECs nº 03/1994 de autoria
do Senador Sid Sabóia de Carvalho e nº 15/1996 de autoria do Senador
Romero Jucá não se encontram, enquanto a Proposta de Ementa
Constitucional (minuta), somente aparecendo a seguinte informação "Altera a
redação do art. 228 da Constituição Federal". Solicito a possibilidade de
informações sobre as minutas destas duas propostas. Desde já agradeço,
atenciosamente. XXX"
"Gostaria de confirmar se o número de PEC`s em tramitação nesta legislatura,
até esta data, é de 534 mesmo. Grata, XXX" (sic)
"Gostaria de solicitar a exposição de motivos da Lei nº 13.303/2016 (Lei das
Estatais)." (sic)
"Gostaria de saber se consigo cópias, em pdf, dos trabalhos no arquivo
anexado (pesquisei no SICON). Estou também procurando um projeto de
intervenção federal no Rio de Janeiro de 1915, que acabou sendo aprovado no
Senado e arquivado na Câmara. Gostaria de saber se tenho como localizar esse
projeto, que foi debatido principalmente pelos senadores Pinheiro Machado e
Rui Barbosa. Obrigado." (sic)
"Solicito receber a cópia do PDS 367/2015, que altera o Decreto Legislativo nº
276, de 2014, que fixa o subsídio para os membros do Congresso Nacional,
revoga os Decretos Legislativos nºs 805, de 20 de dezembro de 2010, e 210, de
1º de março de 2013; e dá outras providências, para reduzir em 10% (dez por
cento) o subsídio dos membros do Congresso Nacional, até 31 de agosto de
2016, ou enquanto vigorar política que vede ou impeça a concessão de
reajuste remuneratório aos servidores públicos da União."
"Solicito receber a Ata da 2ª reunião da Comissão Mista da Medida Provisória
806/2017, que aconteceu no dia 27/02/2018, às 14h30min, pois necessito
deste documento, que por ventura não se encontra disponível na tramitação
da matéria."
"Boa tarde. Eu, como cidadão brasileiro, gostaria de saber o motivo do
consumo de combustível dos carros com as placas XXX (XXX) e XXX (XXX) terem
gasto tanto no relatório do mês de Novembro/2017, com as médias de
consumo de XXXKm/l e XXXKm/l, respectivamente. Aproveito também para
indagar se há algum problema com o veículo do SenadorXXX, carro com placa
XXX (XXX), que precisou de XXX litros de combustível para andar apenas
XXXKm, com um consumo médio de XXXKm/l. Atenciosamente, XXX."(sic)
"Gostaria de receber informações sobre a emenda 13 da MPV 817/2018
elaborada pela Deputada Federal XXX, que trata da promoção dos Cabos
Estabilizados da Força Aérea Brasileira." (sic)
"Olá! Por gentileza, poderiam fornecer a lista atual dos Senadores com nome
completo (nome civil), nome parlamentar, CPF, data de nascimento, data de
inicio de mandato, data de fim de mandato, e se suplente ou efetivo.

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
NEGATIVA
PARCIAL DE
ACESSO1
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Negativa Parcial de Acesso: Dados Pessoais
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"Gostaria de saber a previsão para o próximo concurso público para Policial
do Senado?" (sic)
"Olá! Gostaria de receber, para um trabalho de mestrado, informações sobre
as proposições ou projetos de lei que estão sob análise, relativos à participação
feminina na política e/ou propostas relativas à reforma política ou
constitucional, correlacionadas com participação feminina na política. Isto
porque creio que, hoje, não haja propostas a serem analisadas. Grata, XXX."
(sic)
"Segundo reportagem de hoje, 5/03, do Jornal Gazeta do Povo do estado do
Paraná, os senadores gastam, em média, em uma única refeição, o valor
equivalente a UM SALÁRIO MÍNIMO. procede?" (sic)
"Em razão de uma pesquisa de XXX, gostaria de obter informações relativas ao
PMDB, em específico, o nome e o estado de origem dos líderes do partido
desde a década de 1990."
"Solicito cópia do relatório da MPV 806/2017, que será apreciado na 4ª
reunião, agendada para 6/3, e que diz respeito ao Imposto sobre a Renda
incidente sobre as aplicações em fundos de investimento."
"Gostaria de ter acesso aos projetos de Lei nº 62/1990 e nº 090/91 do
Senador XXX que tratam sobre a criação do Conselho Federal de Arquivologia."
(sic)
"Prezado(a),
Na condição de procuradora da XXX, solicito vistas e/ou cópia dos autos do
processo administrativo nº XXX que tramita na XXX.
Obrigada. Att, XXX"(sic)
"Boa tarde. Sou aluno concluinte XXX na XXX, fazendo minha monografia
sobre as criptomoedas e gostaria de solicitar informações e estudos que o
Congresso tenha elaborado, além de legislação sobre o assunto que esteja em
processo, se possível. Atenciosamente XXX." (sic)
"Prezados, Gostaria de receber o PDF relativo à discussão para
aprovação da Lei 12.815/2013. Agradeço desde já, Atenciosamente. "
(sic)
"Gostaria de saber como obter cópia digital da Resolução do Congresso
Nacional nº 85/1979 (CPI do Sistema Fundiário)." (sic)
"Solicito cópia das notas fiscais apresentadas pelos senadores para o
reembolso de despesas feitas em 2017 dentro da cota para o exercício da
atividade parlamentar." (sic)
"Gostaria de obter a relação completa de nomes e CPFs de servidores lotados
no Senado Federal e suas respectivas remunerações em 2017, dividido por
mês e especificado por tipo de remuneração (salário base e aditivos)". (SIC)
"Bom dia! Gostaria de receber a exposição de motivos do art. 290 da lei
6015/73 e de eventuais alterações." (sic)
"Assisti a um discurso do Senador XXX no dia 05/02/2018 sobre a Rota da
seda e gostaria de saber como posso ter acesso ao documento
escrito/digitado, gostaria de lê lo e guardá-lo." (sic)
"Boa tarde! Gostaria de ajuda para obter: 1) a exposição de motivos da lei
6941/81, 2) razões ou exposição especificamente do art. 290 da Lei 6015/73.
Grato." (sic)
2

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO
NEGATIVA
PARCIAL DE
ACESSO2
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Gostaria de saber quem é o autor do painel com desenho geométrico em tons
de cinza, que estava atrás de XXX, no dia de sua sabatina para ministro do XXX,
que ocorreu no dia 21/2/17, terça-feira."
"Gostaria de ter acesso à Exposição de motivos da Lei 10.303/21 (originária
do Projeto de Lei Senado n. 23, de 2001 (n. 3.115/97 na Câmara dos
Deputados)." (sic)
"Bom dia. Gostaria de receber por e-mail a justificativa da LC 130/2009,
resultado do PLP 177 de 2004, que trata das Cooperativas de Crédito. Realizei
pesquisa no site do Senado e da Câmara, mas não encontrei. Obrigado." (sic)
"Prezados Srs,
Com base na LAI (Lei 12.527/2011) , com fulcro em seu Art. 32, inciso I e no RE
227480/RJ/STF (colados abaixo), faço o questionamento que segue:
Lei 12.527/2011 - Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam
responsabilidade do agente público ou militar:
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma
incorreta, incompleta ou imprecisa;
RE 227480 / RJ - RIO DE JANEIRO / STF EMENTA: (...) RECUSA DA
ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
(...) 2. A recusa da Administração Pública em prover cargos vagos quando
existentes candidatos aprovados em concurso público deve ser motivada, e
esta motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário.
QUESTIONAMENTO: QUAL É A MOTIVAÇÃO COMPLETA PARA A RECUSA da
Administração em prover, durante a validade do concurso, os cargos que
permaneceram vagos de Analista Legislativo – Especialidade Administração
(AADM) no concurso de 2012, já que havia candidatos aprovados e orçamento
disponível?
FAVOR REPRODUZIR ESTES QUESTIONAMENTOS JUNTAMENTE COM A
RESPOSTA.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Caros, boa tarde,
Gostaria de obter informações sobre as discussões e tramitações legislativas
relacionadas à matéria contida nos artigos 153 (inciso I do § 3º) e 155 (inciso III
do § 2º) da CF/88.
Trata-se do tema seletividade, em função da essencialidade do produto,
mercadoria ou serviço.
Motivo: Artigo visando à conclusão de pós-graduação na UFF/RJ.
Obrigado antecipadamente
XXX" (sic)
"Prezados Srs, com base na LAI, gostaria de saber quantos servidores
comissionados foram nomeados e lotados em áreas tipicamente
administrativas do SF durante o período de 20/05/2014 até 31/07/2014.
Muito obrigado pela atenção e cordialidade." (sic)
"Prezados, Busco um estudo produzido pelo Instituto de Pesquisas, Estudos e
Assessoria do Congresso-IPEAC que trata de anistia política. Na internet não
consigo encontrar o sítio eletrônico desta instituição. Gostaria de ter acesso a
esse estudo. Existe esse instituto? Qual o endereço eletrônico dele?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Gostaria de receber as planilhas de contribuição dos ex - associados do
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). Peço tais dados para anexar a
processos."
ATENDIDO
"Em solicitação anterior (0001829/18/WW) não houve o fornecimento de
planilha com os nomes dos servidores (ainda que sem o CPF), o cargo e a
respectiva remuneração, mês a mês, ao longo de 2017, conforme foi
requerido. Por isso reitero aqui o pedido, baseado no conceito de ampla
NEGATIVA
publicidade dos atos públicos previsto tanto na Lei de Acesso à Informação
PARCIAL DE
quanto na Constituição Federal." (sic)
ACESSO3
"Gostaria da íntegra dos pedidos de impeachment contra Ministros do XXX
protocolados no Senado depois da Petição 4, de 18 de maio de 2017 (contra o
Ministro XXX)." (sic)
ATENDIDO
"Prezados, Peço informações sobre entradas deXXX, CPF XXX, no Senado
Federal desde XXX. Peço que seja dito os dias e horários em que XXX
NEGATIVA
registrou-se em portarias da Casa para entradas no local desde primeiro de
INTEGRAL DE
janeiro de XXX até XXX. Att," (sic)
ACESSO4
"Gostaria de receber a lista de presença de senadores em todas as sessões
deliberativas de 01/02/2017 até 09/03/2018."
ATENDIDO
"Venho solicitar certidão/declaração desta Casa Parlamentar, que relacione
todos os tratados internacionais os quais foram ratificados por esta Casa e se
encontram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. O que se requer,
atende ao trabalho de pesquisa para o estudo do direito." (sic)
ATENDIDO
"I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida
consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos
aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo. Solicito a informação dos referidos
limites para o ente MUNICIPIO." (sic)
ATENDIDO
"Solicito cópia da lista dos senadores que representam o estado da Bahia."
ATENDIDO
"Solicito cópia de tramitação do PLC 57/2010."
ATENDIDO
"Solicito listagem das medidas provisórias (MPV) publicadas no período de
1985 a 1990.
Peço que essa informação seja encaminhada em planilha formato excel
constando:
-Número da MPV
-data de apresentação
-ementa
-indexação
Por favor, encaminhem o arquivo para o e-mail XXX.
Agradeço desde já,
XXX." (sic)
ATENDIDO
"Sou estudante de XXX. Estamos construindo um estudo sobre cannabis, para
o ramo industrial. Estou lendo os projetos de Lei, mas vejo que é mais voltado
ao cultivo pessoal. Temos algum estudo mais detalhado sobre a permissão
para indústria, aqui no Brasil ? Desde já agradeço o espaço." (sic)
ATENDIDO

3
4

Negativa Parcial de Acesso: Dados Pessoais
Negativa Integral de Acesso: Dados Pessoais
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"Boa tarde, prezados. Sou estudante de XXX, na XXX, e no semestre passado
compareci à defesa de monografias de XXX referente à Cooperação Bilateral
entre Brasil e outros países na seara da Ciência, Tecnologia e Inovação (
C,T,&I), no semestre 2017-2, na qual o diplomataXXX mencionou a
disponibilidade de atos internacionais no acervo de documentos do Senado
Federal. Em vista da minha dificuldade em encontrá-los no site ou da
indisponibilidade de acesso aos mesmos, gostaria de informações à respeito da
possibilidade de acesso a estes atos, sobretudo, aos concernentes a C,T,&I.
Desde de já agradeço pela atenção! Cordialmente, XXX" (sic)
"Preciso fazer uma análise das notas taquigráficas das audiências públicas e
reuniões técnicas de discursos de processos dentro do escopo institucional,
relativo ao meio ambiente e à política de mudanças climáticas no período de
1987 até o ano de 2017. Dessa forma, solicito cópia das notas taquigráficas das
audiências públicas e reuniões técnicas da Comissão de Meio Ambiente, no
período citado."
"Senhores Senadores da República,
Venho, por meio 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)
"Solicito receber os debates, em texto, feitos na ocasião da criação da
Constituição federal, entre os anos de 1985 a 1988. Em especial, os debates
que trataram da elaboração do Art. 5º."
"Boa tarde, verifiquei que no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 066/2017 referente à
licitação de Call Center, Alô Senado, em seu Edital 00662017, que existem
alguns tópicos os quais gostaria de solicitar informações:
Tópicos e dúvidas 12.3.1 – CAPACIDADE TÉCNICA - Pergunto se uma ME,
iniciante no mercado de call Center, sem experiência, poderá concorrer às
licitações da Casa. 12.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA –
Pergunto se uma ME que não possui o capital de 10% do valor anual Global,
pode concorrer, uma vez que acho difícil uma ME ter tanto dinheiro em seu
capital." (sic)
"Prezado(a), CONSIDERANDO a nomeação do presidente do Banco do Brasil
S/A em 31.05.2016, por decreto presidencial de XXX, necessito das seguintes
informações:
A data da sabatina do Presidente pelo Senado, bem como acesso às
respectivas atas, memoriais e documentos relativos à sabatina; As normas
regimentais e legais aplicáveis aos casos de nomeação ad nutum por decreto
presidencial, nas quais há necessidade de sabatina pelo Senado Federal. Desde
já, agradeço. XXX". (sic)
"boa tarde, gostaria de ter acesso aos relatórios anuais sobre a aplicação da lei
de acesso à informação do ano de 2016 e 2017 bem como os relatórios
mensais dos anos de 2016 e 2017". (sic)
"solicito cópia do orçamento dos anos de 2016, 2017 e 2018, para fins de
elaboração de projeto acadêmico." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
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"Solicito receber por e-mail exposição de motivos e anais da Lei 13.204/2015,
que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros."
"Prezado Sr. ou Sra., Estou realizando uma pesquisa acadêmica sobre o
constitucionalista XXX, que tomou posse em 30/06/1982 e exerceu o mandato
por apenas um dia. Consta que ele fez um pronunciamento sobre a Revolução
Constitucionalista de 1932
(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos//p/pronunciamento/12445). Gostaria de ter acesso ao conteúdo desse
discurso.
Atenciosamente, XXX"(sic)
"Bom dia, gostaria de receber via e-mail o texto da Regualmentação dos
Aplicativos de Transporte, PLC 28/2017." (sic)
"Boa tarde, Sou Magistrada e gostaria de ter acesso à exposição de motivos
do Estatuto da Criança e do Adolescente, pára fins de pesquisa hermenêutica.
Gostaria de receber uma cópia do referido documento.
Grata" (sic)
"Prezados,
Com a intenção de obter apoio parlamentar para obtenção da ´Ordem do
Mérito Cultural´ a um determinado conjunto musical espanhol, necessito saber
a atual composição do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha. Por favor, poderiam
atualizar esses dados? Muito obrigado. " (sic)
"Gostaria de obter a cópia da ata da audiência pública da Comissão
Temporária para a Reforma do Código Comercial, realizada no Plenário da
FECOMERCIO, em São Paulo, no dia 14/03."
"Boa noite, Solicito, por meio da Lei de Acesso à Informação, a lista completa
dos servidores do Senado Federal, com nome, cargo e remuneração detalhada com separação de salário, benefício, gratificação e/ou bonificação.
Muito obrigado". (sic)
"Gostaria de saber se há estudo ou comissão formada para realização de
concurso público para o Senado Federal, especialmente para o cargo de
policial legislativo." (sic)
"Bom Dia, gostaria de receber o relatório final da CPI da previdência impresso
via correio. XXXObrigado" (sic)
"Gostaria de saber o nome do diretor ou diretora da Secretaria de Gestão de
Informação e Documentação do Senado Federal. Não consegui esta
informação no site." (sic)
"Prezados, Utilizava o serviço de dados abertos do link
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/orcamento/lista , mas há algum
tempo esse link parou de funcionar e não encontro em nenhum outro
WebService a informação do ´CODIGOAUTORORCAMENTO´ dos Senadores. Há
uma previsão de quando esse serviço voltará a funcionar ou poderiam indicar
algum outro WS que contenha o ´CODIGOAUTORORCAMENTO´?
Att., XXX" (sic)
"Solicito a cópia da lista de senadores que contenha o endereço de e-mail do
senador XXX."
"Solicito-lhes lista com os nomes de senadores que perderam mandato em
virtude de quebra de decoro parlamentar no período de 2000 a 2018." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
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"olá, bom dia gostaria de ter acesso as bancadas formadas no congresso
(senado e câmara). desde 1995 a 2015.sou aluno de XXX. grato." (sic)
"Caros colegas, preciso saber como são atividades de ANALISTA LEGISLATIVO
DO SENADO: REDAÇÃO E REVISOR DE TEXTOS GRÁFICOS: como é o seu
trabalho diário? , com o que trabalha? Tenho interesse em participar do
próximo concurso, pois tenho formação na área." (sic)
"Bom dia senhores. Gostaria de ler o Texto completo e atualizado do Projeto
de Lei do Senado n° 174, de 2017, mas não consigo achar no seu site. Por
favor, poderiam me indicar como devo proceder?" (sic)
"Prezados senhores, gostaria de obter informações sobre o montante de
recursos de emenda parlamentar destinados, nos últimos oito anos, aos
estados de origem dos seguintes senadores: XXX (XXX), XXX (XXX), XXX (XXX)
eXXX (XXX). Desde já agradeço a atenção e a presteza de Vossas Senhorias."
(sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Estou pesquisando sobre a tramitação legislativa da implementação do Plano
Real e precisava de documentos referentes à tramitação das medidas
provisórias de n° 434, 482, 542, 1027, 1053 e 2074-73 para a conclusão dessa
pesquisa acadêmica. A lista de documentos específicos de cada MP consta
abaixo a este pedido. Se possível, precisava recebê-los em formato digital.
Obrigado! MP n° 434, de 28/02/1994: publicação de (i) todas as propostas de
emenda à medida provisória; (ii) discussão em plenário a respeito do conteúdo
da medida; (iii) parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou
alteração ou rejeição da medida provisória; (iv) parecer da comissão mista pela
aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada MP n° 482, de
06/05/1994: publicação de (i) designação da comissão mista responsável pela
medida provisória, juntamente com o calendário de seus trabalhos e eventuais
modificações em sua composição; (ii) parecer da comissão mista analisando a
admissibilidade, constitucionalidade e mérito da medida; (iii) todas as
propostas de emenda à medida provisória; (iv) discussão em plenário a
respeito do conteúdo da medida; (v) parecer da comissão mista pela
aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da medida provisória; (vi)
parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de emenda a ela
apresentada MP n° 542, de 29/06/1994: publicação de: (i) parecer da comissão
mista analisando a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da medida;
(ii) todas as propostas de emenda à medida provisória; (iii) discussão em
plenário a respeito do conteúdo da medida; (iv) parecer da comissão mista
pela aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da medida provisória; (v)
parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de emenda a ela
apresentada MP n° 1027, de 20/06/1995: publicação de: publicação de (i)
exposição de motivos; (ii) parecer da comissão mista analisando a
admissibilidade, constitucionalidade e mérito da medida; (iii) todas as
propostas de emenda à medida provisória; (iv) discussão em plenário a
respeito do conteúdo da medida; (v) parecer da comissão mista pela
aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da medida provisória; (vi)
parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de emenda a ela
presentada MP n° 1053, de 30/06/1995: publicação de: (i) parecer da comissão
mista analisando a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da medida;
(ii) todas as propostas de emenda à medida provisória; (iii) discussão em
plenário a respeito do conteúdo da medida; (iv) parecer da comissão mista
pela aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da medida provisória; (v)
parecer da comissão mista pela provação ou rejeição de emenda a ela
apresentada MP n° 2074-73, de 25/01/2001: (i) exposição de motivos; (ii)
parecer da comissão mista analisando a admissibilidade, constitucionalidade e
mérito da medida; (iii) parecer da comissão mista analisando a admissibilidade,
constitucionalidade e mérito da medida; (iv) todas as propostas de emenda à
medida provisória; (v) discussão em plenário a respeito do conteúdo da
medida; (vi) parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou
alteração ou rejeição da medida provisória; (vii) parecer da comissão mista
pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada"(sic)
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"Caro Senhores!! Gostaria de saber se já tem alguma previsão para a
realização do concurso para o Senado, uma vez que o último concurso venceu
em 2016.
Desde já agradeço sua atenção e colaboração estando certo de um breve
retorno."(sic)
ATENDIDO
Bom dia!

Estou escrevendo um artigo acadêmico sobre a sociedade civil não organizada
brasileira durante a constituinte (1987-1988) e seria muito importante ter
acesso à base de dados completa das Sugestões da população para a
Assembléia Nacional Constituinte de 1988 - SAIC.
Pode ser em formato de base de dados, o que for mais fácil, mas seria muito
importante ter o material completo para análise." (sic)
"Solicito com base na Lei 12.527 de 2011, disponibilização do arquivo .csv ou
.xls, contendo a listagem dos projetos de Lei originários da Câmara ou do
Senado, em tramitação, em conste informações sobre a tramitação de cada
matéria, a saber:
1) autor, partido do autor
2) data de apresentação
3) histórico de tramitação
4) localização atual
5) distribuição de relatorias
6) resultados de votação, seja em plenário ou nas comissões,
7) projeto original
8) emendas e conteúdos das emendas
9) justificativa técnica para os projetos e respectivas emendas
10) inclusão ou não de cada um dos projetos na pauta de comissões e plenário.

ATENDIDO

Os dados servirão de base a pesquisa acadêmica com prazos exíguos para
conclusão. Pedimos a compreensão e importante colaboração dos senhores
para a disponibilização tempestiva dos dados. Desde ja muito grata,
XXX". (sic)
"Solicito com base na lei 12.527 de 2011 a lista de audiências públicas
ocorridas no âmbito do Senado Federal, e o total de participações dos cidadãos
em cada audiência caso estes dados não estejam estruturados, solicito acesso
aos dados abertos, para que o Senado não seja onerado com o trabalho de
análise destas informações.

ATENDIDO

Solicito também a listagem dos projetos de lei em tramitação no Senado que
receberam manifestações de apoio ou de rejeição pelos cidadãos, e os
quantitativos destas manifestações. Caso estes dados também não estejam
estruturados, solicito acesso aos dados abertos, para que não fique para o
Senado nenhuma responsabilidade de pesquisa. Ou análise adicional.
Ambas informações sao solicitadas para o período 2012-2018." (sic)
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"Prezados, gostaria de ter acesso à Lei da Reforma Trabalhista, bem como sua
justificativa, principalmente sobre o artigo 11, relativo à prescrição.
Atenciosamente, XXX." (sic)
"Solicito o envio das notas taquigráficas da 247ª Sessão Plenária realizada no
dia 15/12/2009."
"Referente às MPs abaixo listadas, necessitava, para pesquisa acadêmica, dos
seguintes documentos em arquivo digital:

ATENDIDO
ATENDIDO

MP 1053, de 30/06/95: publicação de: (i) parecer da comissão mista
analisando a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da MP; (ii) todas as
propostas de emenda à MP; (iii) discussão em plenário a respeito do conteúdo
da MP; (iv) parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou
alteração ou rejeição da MP; (v) parecer da comissão mista pela aprovação ou
rejeição de emenda a ela apresentada
MP 2074-73, de 25/01/01: (i) exposição de motivos; (ii) parecer da comissão
mista analisando a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da MP; (iii)
parecer da comissão mista analisando a admissibilidade, constitucionalidade e
mérito da MP; (iv) todas as propostas de emenda à MP; (v) discussão em
plenário a respeito do conteúdo da MP; (vi) parecer da comissão mista pela
aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da MP; (vii) parecer da
comissão mista pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada." (sic)
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"Referente às MPs abaixo listadas, necessitava, para pesquisa acadêmica, dos
seguintes documentos em arquivo digital:
MP 434, de 28/02/94: publicação de (i) todas as propostas de emenda à
medida provisória; (ii) discussão em plenário a respeito do conteúdo da MP;
(iii) parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou alteração ou
rejeição da MP; (iv) parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de
emenda a ela apresentada
MP 482, de 06/05/94: publicação de (i) designação da comissão mista
responsável pela MP, juntamente com o calendário de seus trabalhos e
eventuais modificações em sua composição; (ii) parecer da comissão mista
analisando a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da MP; (iii) todas as
propostas de emenda à MP; (iv) discussão em plenário a respeito do conteúdo
da MP; (v) parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou
alteração ou rejeição da MP; (vi) parecer da comissão mista pela aprovação ou
rejeição de emenda a ela apresentada
MP 542, de 29/06/94: publicação de: (i) parecer da comissão mista analisando
a admissibilidade, constitucionalidade e mérito da MP; (ii) todas as propostas
de emenda à MP; (iii) discussão em plenário a respeito do conteúdo da MP; (iv)
parecer da comissão mista pela aprovação parcial, total ou alteração ou
rejeição da MP; (v) parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de
emenda a ela apresentada
MP 1027, de 20/06/95: publicação de: publicação de (i) exposição de motivos;
(ii) parecer da comissão mista analisando a admissibilidade,
constitucionalidade e mérito da MP; (iii) todas as propostas de emenda à MP;
(iv) discussão em plenário a respeito do conteúdo da MP; (v) parecer da
comissão mista pela aprovação parcial, total ou alteração ou rejeição da MP;
(vi) parecer da comissão mista pela aprovação ou rejeição de emenda a ela
apresentada." (sic)
"bom dia, não consegui encontrar no site informações sobre como consultar a
assiduidade de um senador. quais são os passos para chegar a isso?" (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.
XXX
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"Prezados,
Sou XXX em XXX e estou elaborando trabalho no qual preciso avaliar a
tramitação dos projetos de Lei que deram origem ao CDC. Tentei consultar no
site do Senado o dossiê de tramitação do Projeto de Lei do Senado n° 97 de
1989, mas não consegui. É possível disponibilizar cópia digitalizada de todo o
processo legislativo? Já consegui no site da Câmara dos Deputados cópia do
trecho em que ele lá tramitou sob outro número (PL 3.683/1989), mas falta o
período inicial da tramitação, ocorrida no Senado. Aguardo retorno. XXXz" (sic)
"Prezados, gostaria de receber a lista com os e-mails dos servidores do
Senado. Desde já, muito obrigado! Aguardo!" (sic)
"Solicito receber a cópia das assinaturas dos senadores que interpuseram
recurso do PLS 502/2013, que associa a base de cálculo da Taxa de Fiscalização
de Funcionamento do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL) às
metas de qualidade no atendimento ao usuário fixadas pelo órgão regulador."
"Acessando em 21/03/2018, as Publicações e pesquisando os Anais do
Senado na página do Senado Federal, não consigui localizar D265os Transcritos
dos Anais da República, apenas as os Artigos digitalizados, sendo que eram
para dispor os dois meios. Preciso desta transcrição para estudos
bibliográficos, por isso, venho pedir o envio da informação faltante no site."
"Prezados, bom dia, Estou escrevendo um artigo sobre Medidas Provisórias e
gostaria, por gentileza, de receber dados referentes a edição de MP desde a CF
de 1988 até o governo atual. A tabela precisa conter o quantitativo de medidas
provisórias originais e reedições realizadas por cada presidente, desde o
Sarney até o Temer. Vocês, gentilmente, já me forneceram dados
semelhantes, conforme anexo, mas preciso dessa atualização.
Antecipo agradecimentos,
XXXs." (sic)
"Bom dia
Já por dois dias tenho visto a Senadora XXX acompanhando a caravana do expresidente XXX pelo sul do país. A minha pergunta é a seguinte: senadores que
acompanham este movimento estão com uma licença não remunerada neste
período, ou o regimento interno permite este tipo de ausência remunerado?
Apenas uma dúvida. Grato." (sic)
"Bom dia, como faço para ter acesso ao Relatório do programa mais médicos
realizado pela Senadora XXX." (sic)
"Peço uma pesquisa com todos os Projetos de Leis Ordinários,
Complementares, PEC"s e MP"s, que estejam tramitando nesta Casa, sobre o
assunto FGTS. Peço também que as informações supracitadas sejam
disponibilizadas em tabela no formato Doc, pois preciso dos dados para fazer
edição e impressão dos arquivos em tabela neste formato, tendo em vista que
o formato disponível no site do Senado não me atende."
"Prezados,
Somos da XX da XXX. Para atender a uma demanda da Consultoria desta Casa,
solicitamos a seguinte informação: existem leis ou projetos de lei em
tramitação em que houve iniciativa conjunta de poderes? Por exemplo, se o
Poder Executivo e o Poder Judiciário iniciaram juntos alguma proposição
federal. Desde já, agradecemos. XXX" (sic)
"Boa tarde! Gostaria de saber quantas presenças a senadora XXX teve no
Senado nesse mês de Março?" (sic)
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"Boa tarde. Não estou conseguindo o acesso a nenhuma das atas da base de
dados dos Anais da Assembleia Constituinte
(http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp). Abrindo
os links das bases de dados das atas (por exemplo, o das atas das Comissões e
Subcomissões http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/ComESub.pdf),
tento clicar em um dos tópicos e nada acontece."(sic)
"Gostaria de saber se os senadores tem uma carga horária a cumprir dentro
do Senado Federal, pois percebi que a Senadora XXXnão está presente na
sessão plenária de hoje 21/03, quarta-feira, mas está realizando campanha
política para o ex-presidente XXX junto a uma caravana no estado do Rio
Grande do Sul por transmissão ao vivo pelo facebook."
"Venho solicitar disponibilidade das provas objetiva e discursiva referente ao
concurso do Senado Federal de 2012, cargo analista legislativo - processo
legislativo.
Agradeço desde já pela transparência." (sic)
"Boa tarde
Estou vendo diversas postagens da senadora XXX, ela é senadora, mas ela esta
licenciada? Pois ela esta acompanhando a caravana do XXX pelo Sul do País."
(sic)
"Bom dia. Gostaria de saber como fazer para consultar se um Senador está
viajando a trabalho ou tirou licença para outras atividades?" (sic)
"Gostaria de saber se houve alguma lei ou decreto antes da Lei n° 5.823, de 14
de novembro de 1972, que dispõe sobre a padronização, classificação,
inspeção e registro de bebidas."
"Por favor, solicito a composição das mesas das comissões permanentes no
período de 2005 a 2018, separadas por exercício, com indicação do nome de
cada presidente e vice-presidente das comissões" (SIC)
"Prezados senhores, gostaria de saber se essa Casa tem alguma previsão
temporal acerca de autorização para realizar concurso público para o cargo de
Analista Legislativo. Tenho grande interesse em participar de futuro certame e
ser integrante de tão atraente carreira. Fico agradecido desde já!" (sic)
"Boa tarde, fiz um pedido ao Serviço de Pesquisa Legislativa (Sepel) e fui
orientado a encaminhar a solicitação por aqui. Eu gostaria de receber dados
sobre as propostas aprovadas no plenário do Senado.
O que preciso saber:
- Separado ano a ano, de 1985 a 2017, quantos projetos de lei e PECs foram
apreciados no plenário e, desses, quantos foram aprovados?" (sic)
"Segundo jornais, cada Senador têm 80 Assessores. Vocês podem explicar
para que tanta gente? Isto, nem a Volvo tem entre Diretores e Gerentes. Só
que na Volvo, produzem, trazem resultados. Os Gastadores não tem vergonha
de tanta gastança? E o que faz a ouvidoria e/ou quem é responsável por este
absurdo? (um deles), pois têm uma montanha. E o povo, paga... e ninguém
pensa nele." (sic)
"Gostaria de saber se a senadora xxx continua ganhando salário, mesmo
estando ausente do Senado, para acompanhar a caravana do ex-presidente
XXX."
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"Prezados Srs,
Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber os cargos dos
servidores comissionados e as respectivas datas de nomeações que ocorreram
entre 20/05/2017 e 31/07/2014 em áreas tipicamente administrativas do
Senado Federal (como Diretoria Geral e ILB)
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Gostaria de saber quem eram os titulares do Senado no dia 28/08/2017,
para avaliar a divisão do fundo eleitoral." (sic)
"Olá. Não encontrei a seção concursos. Quero ver o ultimo edital para Policial
Legislativo. Você pode me orientar/enviar o link por favor?" (sic)
"Gostaria de saber qual é o valor líquido do salário mensal dos senadores, sem
os benefícios."
"Venho novamente solicitar, com base na Lei de Acesso à informação, 12527
de 2011, as seguintes informações, para o período que vai de 2014 a 2018:
- Lista das audiências públicas realizadas no Senado Federal e em suas
comissões, contendo: tema, data da realização, número e teor das
manifestações enviadas pelos cidadãos durante a realização das respectivas
audiências;
- lista de proposições legislativas que receberam manifestações contrárias e
favoráveis por parte dos cidadãos, por meio dos canais de atendimento da
Ouvidoria do Senado Federal; bem como os quantitativos de manifestações
contrárias e favoráveis a cada um dos projetos listados.
- lista das proposições legislativas mais comentadas pelos cidadãos nos canais
de atendimento da Ouvidoria do Senado Federal.
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Para que o órgão não tenha que fazer análises adicionais ou compilação dos
dados que estão sendo solicitados, podem me enviar os dados em formato
aberto, em planilhas .csv, que eu mesmo poderei fazer a consolidação das
informações posteriormente.
Desde já agradeço,
xxx". (sic)
"Boa tarde. Quando o Serviço Médico do Senado foi encerrado, em fevereiro
de 2013, os dados que tínhamos eram de: 46 médicos, 27 profissionais de
enfermagem (15 enfermeiros e 12 técnicos) um fisioterapeuta, um
farmacêutico, um nutricionista, três dentistas e um psicólogo trabalhando por
lá. Gostaria de saber quantos profissionais da área de saúde ainda trabalham
no Senado, já que ainda há um ambulatório funcionando próximo ao Plenário
para atendimento dos senadores e médico e enfermeiro de plantão no espaço
onde antigamente funcionava o Serviço Médico. Para onde os médicos que
trabalhavam e os equipamentos que ficavam no hospital foram transferidos? O
Senado teve algum retorno em dinheiro ao ceder esses equipamentos?
Quanto o Senado gasta mensalmente para manter os ambulatórios perto do
Plenário e lá no SIS ainda ativos?" (sic)
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"Boa tarde. Preciso saber se o Ato da Comissão Diretora nº 9 de 1995 ainda
está em vigor. Ou seja, se os senadores e ex-senadores, assim como seus
dependentes, não pagam nada para terem o direito ao plano de saúde, como
também, têm direito a solicitação de reembolso quando pagam por um serviço
médico. O ressarcimento ainda fica limitado a 20 vezes o valor da tabela
adotada pelo Sistema Integrado de Saúde para consultas e 15 vezes o valor da
tabela adotada para demais procedimentos? Os ex-senadores e cônjuges
também têm os mesmos diretos – desde que o ex-senador tenha exercido o
mandato por um período mínimo de 180 dias consecutivos?
Gostaria de saber qual o valor que foi gasto com esses planos dos senadores,
ex-senadores e seus dependentes nos anos de 2016, 2017 e nesse início de
2018". (sic)
"O que estamos constatando de que à senadora XXX, eleita pelo povo do
Paraná, esta vários dias passeando na caravana do XXX por todo sul do Brasil!
Isto significa que não está trabalhando em Brasília! Quero saber como é feito
na hora da folha de pagamento dessa senhora, pois ela tem mesmos
descontos como mero trabalhador se não apresentar atestado tem desconto.
Ou está de ferias remunerada????
Com o seu alto salário e benefícios? Esta recebendo nosso dinheiro para
passear e fazer campanha política? Isso pode????? Onde está na lei
autorização????
Que absurdo!"(sic)
"Há algum serviço do Congresso Nacional que permita consultar se
determinado cidadão é membro do Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que haja perdido
o respectivo mandato por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55
da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito
Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente
do mandato para o qual foi eleito e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término
da legislatura?" (sic)
"Prezados, boa tarde.
Estou fazendo uma pesquisa acadêmica e necessito de alguns dados. Não
encontrei estes dados, pelo menos não de forma sistematizada, aqui neste
site. Desta forma, peço que me enviem pelo meu e-mail. Preciso de uma
relação completa de todos os congressistas eleitos sob a vigência da
Constituição de 1988, no qual conste os mandatos que cumpriu e em que
condições (titularidade, suplência, substituição, etc.)
Agradeço desde já." (sic)
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"Prezados,
Pedi recentemente que me enviassem, se possível, o dossiê completo da
tramitação do PL 97/1989, que veio a se tornar o CDC (Lei 8.078/90). Recebi de
volta uma mensagem dizendo apenas que todos os andamentos estão na aba
tramitação da página do dito PL
(https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/27247).
Acredito que eu não tenha sido claro na primeira solicitação. Eu já havia
verificado esta aba com a indicação dos atos praticados. No entanto, gostaria
de ter acesso às cópias do processo físico. Gostaria de ver, por exemplo, quais
foram as 62 (sessenta e duas) emendas apresentadas ainda no Senado, os
pareceres dos relatores parciais e geral, o extrato da votação, as diferenças
entre a redação inicial e a final e as análises do substitutivo enviado
posteriormente pela Câmara. Existe registro digitalizado dos documentos do
processo legislativo?
Já consegui parte deles junto à Câmara (PL 3.683/89), porém eles só têm os
documentos do período em que o projeto tramitou por lá. Preciso dos
documentos do Senado para ter um panorama global. É possível enviá-los?
Aguardo retorno.
Atenciosamente,
xxx" (sic)
"Solicito cópia do VETO 12/2010, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela Previdência Social em 2010 e 2011 e altera a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991."
"Boa tarde,
Estou estudando o processo de discussão do PLS 330/2013 sobre proteção de
dados e gostaria de ter acesso às contribuições formalizadas por entidades que
contribuíram com o assunto, particularmente as contribuições feitas quanto o
referido projeto tramitou na Comissão do Meio Ambiente, em que o senador
xxx foi relator.
Refiro-me às contribuições das terceiras partes interessadas, ou seja, da
sociedade - ONGs, associações, especialistas acadêmicos, empresas, etc., que
normalmente enviam suas contribuições às comissões e muitas vezes ao
próprio gabinete do relator.
Aguardo retorno, muito obrigada,
xxx." (sic)
"Gostaria que a Presidência do Senado, explicasse se vão descontar os dias
que a Senadora xxx do xxx faltou as sessões do Senado para acompanhar a
caravana da xxx do condenado xxx?" (sic)
"Boa noite, estou interessada em documentos originários a respeito da
elaboração e votação da lei do abuso de autoridade, lei 4898/65. Procurei na
biblioteca do Senado mas não localizei nenhum documento. Gostaria de saber
se há algum documento digitalizado, ou quais etapas devo seguir para
conseguir acessá-los pelo site?"
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"Necessito saber o CNPJ do Senado para efeito de informações cadastrais
relativas ao meu empregador. Agradeço antecipadamente a atenção que me
for dispensada." (sic)
"Gostaria de saber se os senadores que estão acompanhando a caravana de
XXX terão descontos nos seus vencimentos. Gostaria de receber esta
informação e também que fosse divulgado no site do Senado o holerite com os
descontos." (sic)
"Gostaria de solicitar dados dos senadores referentes aos seguintes itens:
1) Gastos com serviço postal
2) Gastos com serviços gráficos
3) Número de faltas e presenças
4) Quantidade de viagens nacionais e internacionais com dinheiro público
Data: Entre janeiro de 2015 até o mês atual". (sic)
"Gostaria de solicitar a relação de todos os livros impressos pela Gráfica do
Senado no ano de 2014, a quantidade de edições impressas e os respectivos
parlamentares que solicitaram as impressões". (sic)
"Olá, boa tarde. Há alguma previsão de concurso para os cargos de técnico e
analista para este ano de 2018 ou é mais provável em 2019? Quero muito me
preparar para este certame, no entanto, caso ainda haja muitas possibilidades
de haver o concurso neste ano, não adianta nem sequer começar os estudos,
mas, caso ocorra em 2019, talvez eu ainda tenha chances. Muitíssimo
obrigado, xxx" (sic)
"Algum servidor do Senado Federal ocupante de cargo efetivo já foi eleito
deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador ou
governador? Caso afirmativa a resposta, em algum caso, o servidor eleito
optou pela remuneração do cargo efetivo? Na interpretação da Casa, nesses
casos, é possível que o eleito opte pela remuneração do cargo efetivo?" (sic)
"Boa noite. Meu nome e XXX e estou fazendo uma monografia sobre a Lei
13.484/17 e queria saber se vocês tinham como me mandar a justificativa
dessa lei? É muito importante para mim, pois ela irá me auxiliar nesse
trabalho.
Att." (sic)
"Prezados, estou pesquisando todas as leis APROVADAS em 2007 somente na
área penal e processual penal, e a pesquisa não está "filtrando" em razão da
matéria. Gostaria de uma ajuda para essa pesquisa. att." (sic)
"Solicito a lista de presença dos senadores em 2017. Enviar, mês a mês, o
número de presenças, faltas justificadas e faltas não justificadas de cada
senador. Informar quais as situações que justificam as faltas. Informar, ainda,
em cada mês, o valor descontado de cada senador em função das faltas não
justificadas. Informar a norma legal que regulamenta a justificativa de faltas e
os critérios para descontos em decorrência de ausências. Informar o destino
do valor descontado em virtude das ausências dos senadores, com a norma
legal que regulamenta essa destinação." (sic)
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"Boa tarde,
estou realizando uma pesquisa acadêmica para a qual necessito delimitar
todos os projetos de lei sancionados no ano de 2006 em matéria penal,
emanadas tanto de projetos de lei do Senado quando da Câmara, quanto do
Congresso.
Poderiam me auxiliar com o correto filtro de pesquisa?
Att.
xxx" (sic)
"Eu, cidadã trabalhadora, não posso faltar ao trabalho, porque nem
trabalhando estou recebendo em dia, pois o Sr. xxx só fala que vai pagar, mas é
o dia que ele bem quer. Não podemos mais fazer compromisso com salário.
Gostaria de saber se a Dona, linda petista senadora XXX, que anda atrás do
XXX, está recebendo seus vencimentos em dia, estamos pagando pra isso?
Vergonha! Cadê o presidente do Senado? E o senador de xxx?" (sic)
"Gostaria de saber se a Senadora xxx, que está há vários dias acompanhando a
caravana do XXX, vai receber seu salário normalmente, mesmo não estando no
Senado como deveria. Vai?" (sic)
Senhores,
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Baseado na documentação enviada a partir do pedidoxxx conseguimos
avançar no desenvolvimento da ferramenta que o xxx está desenvolvendo
para consumir as informações do Dados Abertos do Senado. Ocorre que
estamos com dificuldade nos campos identificados como CLOB. Nós
precisamos, se possível, o tamanho máximo hoje cadastrado na base de dados
desses campos. Os campos em questão são:
Serviço GET /agenda/{dataInicio}/{dataFim}/detalhe
- campos EmentaMateria, ExplicacaoEmentaMateria, ObservacaoMateria
e IndexacaoMateria;
Serviço: GET /materia/movimentacoes/
- campo: TextoTramitacao". (sic)
"Gostaria de saber se a Senadora xxx não deveria estar dando expediente no
Senado, e não acompanhado um ex-presidente do Brasil (xxx) pelo sul do Brasil
e em outras regiões de nosso país.
Minha indagação decorre de que é o povo quem paga o seu altíssimo salário,
aí me incluo.
Atte. xxx Caso ela esteja liberada por esse senado gostaria que enviassem o
documento oficial que a liberou." (sic)
"Gostaria de obter as notas taquigráfica das audiências públicas da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, realizadas nos dias 16/04/2009,
30/04/2009, 09/06/2009 e 29/10/2009, as quais tratam da adesão do
Mercosul por parte da Venezuela, PDS 430/2008. Essas notas não estão
disponíveis na página do Senado."
"Bom dia, gostaria de saber se a senadora Gleisi está como senadora e anda
em caravana com o XXX, ela irá receber salário normal? Ou serão descontado
os dias do seu salário?" (sic)
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"A Senadora xxx está licenciada da Casa no período de 19/03 a 28/03/18. A
Senadora registrou presença no Senado em algum dos dias compreendidos
nesse período?" (sic)
"Gostaria de saber se a senadora XXX está de férias ou afastada de seu cargo,
pois ela está participando da caravana do ex-presidente XXX pelo sul do País.
Se a senadora está em exercício, qual a justificativa dada por estar fora todos
esses dias? Em minha opinião, os dias que a senadora está fora do Senado,
deveriam ser descontados de seu salário, caso não esteja de férias ou
solicitado afastamento, como senadora do xxx, representante do meu estado,
ela deveria estar trabalhando por causas mais importantes e não fazendo
comício."
"A senadora XXX está acompanhando a caravana do ex-presidente pelo Sul do
país, portanto, faltando às sessões do Senado. Estes dias serão descontados do
salário dela?" (sic)
"Bom dia
A senadora XXX está afastada de suas funções no Senado? Tirou licença sem
remuneração?" (sic)
"Por qual motivo a Senadora XXX está passeando com o ex-presidente XXX,
sendo que deveria estar trabalhando no Senado, pois afinal de contas ela é
funcionária do Senado e não do ex-presidente. Pergunto também, se serão
descontados do provento da Senadora os dias de sua ausência."
"Desejo saber, se os senadores xxx, xxx e XXX receberão o salário integral
deste mês, uma vez que, eles estão viajando na caravana do ex-presidente XXX
na região Sul do país."
"Gostaria de saber se os senadores XXX e XXX terão os dias de trabalho
descontados da folha de pagamento, pois no momento estão acompanhando
o ex- presidente XXX em comício, ao invés de estarem no Senado."
"Gostaria de saber qual a justificativa que os senadores XXX e XXX estão
dando para estarem afastados do Senado e acompanhando a caravana do expresidente XXX pelo sul do País."
"Estou indignada com os senadores XXX, XXX e XXX por estarem
acompanhando a caravana do ex-presidente XXX na Região Sul do país ao invés
de estarem exercendo suas funções legislativas. Desejo saber se esses
parlamentares receberão o subsídio deste mês, pois quem não trabalha não
pode receber o salário integral."
"Pergunto se os dias de ausência das atividades parlamentar da Senadora XXX
serão descontados, como a de qualquer outro trabalhador que falta um dia
serviço."
"Solicito cópia da PEC 45/2017, transformada em Emenda Constitucional
99/2017, que dispõe sobre o pagamento de precatórios que serão quitados até
2024."
"Vocês poderiam, por favor, me enviar as matérias tributárias que se
encontram na Casa? Obrigada! " (sic)
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"Boa tarde.
Meu nome é XXX, cidadão brasileiro, e venho questionar a participação da
Senadora XXX na caravana de XXX . Por acaso, nós cidadãos estamos pagando
os gastos da senadora em tais eventos (transporte, alimentação, hospedagem
etc.)? A legislação permite que Senadores e outros parlamentares se afastem
de suas atribuições para fazer comícios em tempos não permitidos por lei?
Porque considero que o que essa caravana propõe, na verdade, é fazer
campanha para XXX. Aliás, por que a ele é permitido realizar campanhas sendo
que a outros candidatos o XXX não permite antes dos prazos que a lei
determina?
Por gentileza, ciente dos meus direitos de cidadão, exijo a transparência e
prestação de contas da Senadora e outros parlamentares que fazem parte
dessa caravana, demonstrando através de notas, a forma como realizou os
pagamentos de suas despesas e se essas despesas estão sendo custeadas pela
União. Grato, XXX" (sic)
"Boa noite
Sou XXX de um XXX Preciso saber se existem propostas para alteração da
gestante em locais insalubres além da proposta da MP 808/17 XXX" (sic)
"Pergunto se os dias de ausência das atividades parlamentar dos senadores
serão descontados, como os de qualquer outro trabalhador que falte ao
serviço."
"Estou com uma dúvida.
Os senadores são obrigados a cumprir uma carga horária? Como é controlado
o ponto de entrada e saídas? Isso existe?
A minha maior dúvida é como a Senadora XXX consegue viajar e acompanhar a
caravana do ex-presidente XXX, faz parte das funções de um Senador? Ou
podemos considerar que ela está fazendo campanha em horários e momentos
que ainda não está liberado pelo XXX. Essa é minha dúvida." (sic)
"Gostaria de saber se as ausências dos senadores XXX, XXX e XXX, nas sessões
plenárias do Senado, para participação nas campanhas do ex-presidente XXX,
serão descontadas.
Caso positivo, que os valores sejam doados para uma instituição de caridade."
"Como cidadã brasileira, gostaria de registrar minha indignação com a
Senadora XXX, que deveria se afastar do cargo para sair pelo Brasil afora, em
horário de trabalho, gastando nosso dinheiro público....
Afinal, ela não deveria cumprir jornada no Senado para fazer jus ao salário que
recebe? Ou não seria mais ético afastar-se do cargo, para que o dinheiro que
recebe fosse destinado corretamente?
Gostaria de saber onde mais devo registar minha indignação. Aguardo
resposta!" (sic)
"Gostaria de saber por que a senadora XXX ao invés de estar trabalhando está
passeando pelo Brasil defendendo o XXX, e se está sendo descontado do
salário dela os dias ausentes do Senado? " (sic)
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"Quem pode me responder o porquê da senadora XXX, que deveria
representar meu estado não está no Senado trabalhando? A senadora pode se
ausentar tanto tempo assim para fazer caravana pelo Sul do Brasil e ainda
recebe salário por isso? Sou leigo no assunto e como cidadão brasileiro
cansado de tanta bagunça e desrespeito com o contribuinte estou
questionando tal atitude da senadora, visto que seu mandato vai até o
próximo ano, mas pelo que vejo ela não sai da mídia, o dia inteiro vejo matéria
sobre ela defendendo o ex-presidente. Duvido que receberei alguma resposta,
mas, em todo caso, deixo aqui o meu manifesto. " (sic)
"Gostaria de saber se a senadora XXX tem autorização da Casa para se
ausentar de suas funções e acompanhar o ex-presidente XXX em suas
carreatas pelo país. Em minha opinião, por ela ser funcionária pública, é
natural que o povo queira ter essa informação."
"Prezado responsável,
Sou parente de um ex-senador, XXX, que fora senador pelo XXX nos anos de
1950. Gostaria de ter informações mais detalhadas sobre a sua atuação nessa
Casa.
Att, XXX" (sic)
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"Caríssimos,
Sou XXX e XXX no curso XXX Desenvolvo pesquisa que tem o e-Cidadania como
objeto de estudo e tenho mantido contato direto com coordenadoria do
Portal. Porém, senti a necessidade apresentar informações sobre a estrutura
do Senado. As informações que consegui via portal/site institucional não dão
conta de alguns questionamentos, pois são de ordem-administrativas e têm a
ver com a estrutura para o funcionamento deste Poder. Nesse sentido, preciso
da colaboração de vocês no sentido de me fornecerem algumas respostas do
setor competente para que eu possa inserir as informações corretas em minha
tese de XXX.
Abaixo algumas perguntas:
No Portal da Transparência, constatei a existência de 3.485 (três mil
quatrocentos e oitenta e cinco) cargos, dos quais 2.256 (dois mil duzentos e
cinquenta e seis) estavam ocupados e 1.229 vagos. O total de servidores
efetivos e comissionados contabilizados no dia 22 de janeiro deste ano era
6.068. (seis mil e sessenta e oito).
"
Como são distribuídos esses cargos (que setor ocupa mais cargo, por
exemplo)? E por quê?
"
Esse quantitativo é considerado suficiente para a demanda ou
necessitaria um número maior de pessoal? Em torno de quanto?
"
Quantos setores existem no Senado?
"
Quais desses atuam diretamente junto aos Senadores (que funções
exercem)?
"
Quais são setores administrativos?
"
Com relação à demanda de trabalho tendo em vista a quantidade de
projetos paralelos que a Casa possui para aproximar-se do cidadão. Como e
por quem é feito esse trabalho (funcionário efetivo, comissionado, convocado
de outras instituições...)?
"
Até que ponto as atividades destinadas ao site ampliaram a demanda de
pessoal no Senado?
"
Existe a preocupação por parte da administração em manter programas
como o e-Cidadania? Por que?
"
E quanto aos senadores, como a administração avalia os interesses deles
por ferramentas da internet? Eles costumam cobrar melhorias (por exemplo,
questionam se o serviço está lento, fora do ar...) ?
Caso queira inserir algo mais que não tenha questionado, fique à vontade.
Agradeço a disponibilidade e fico no aguardo do retorno.
Att, XXX
"Gostaria que enviassem para mim a lista das datas de todas as sessões do
Congresso Nacional de 2014." (sic)
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