SECRETARIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Serviço de Informação ao Cidadão
Relatório Mensal
Setembro de 2016

1. NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de setembro foram recebidos 132 pedidos de informação,
relacionados no Anexo I.
O gráfico abaixo demonstra a evolução dos pedidos a cada mês no
ano de 2016.
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2. PRAZO DE RESPOSTA
Dos 132 pedidos de informação, 65 (49,3%) foram atendidos em até
um dia, 32 (24,2%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 30 (22,7%)

foram atendidos entre seis e vinte dias e 5 (3,8%) foram atendidos em
mais de vinte dias.
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2.1. PRAZO DE RESPOSTA EM 2016
Em relação ao ano de 2016, dos 1003 pedidos de informação
recebidos até o mês de setembro, 499 (49,7%) foram atendidos em até
um dia, 147 (14,7%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 267 (26,6%)
entre seis e vinte dias, e 90 (9,0%) em mais de 20 dias.
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3. TEMAS DOS PEDIDOS
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
CONCURSO PÚBLICO
SENADOR
SERVIDOR
REMUNERAÇÃO
ARQUIVO
LEGISLAÇÃO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
OUTROS
CEAPS E NOTA FISCAL
VOTO E PRESENÇA
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
Total Geral

Total

%

41
17
13
13
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3
3
3
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1
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2,3%
1,5%
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4. NEGATIVAS DE ACESSO
Não houve negativa de acesso durante o mês de setembro.
5. PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM-SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
47 pedidos foram respondidos com referência aos portais do
Senado Federal, representando 35,6% do total do mês.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO
"Boa noite! Estou procurando a publicação de uma funcionária comissionada que
trabalha no Senado Federal no Gabinete do Senador Cristóvão Buarque e que a cada
quatro anos vem à Nova Xavantina para trabalhar de cabo eleitoral para o cunhado
João Bosco Nascimento. Não encontro a publicação de suas férias e nem de sua licença
ou afastamento por doença, que justifica seu afastamento do trabalho. XXX" (sic)
"Boa tarde Senhores Gostaria de saber como posso obter informações para o concurso
de policial do Senado Federal do Brasil, se está aberto, como me increver enfim mais
informações. Muito obrigado por agora XXX" (sic)
"Prezados, sou Doutorando em Políticas Públicas pela XXX e por motivo da redação de
tese necessito de algumas informações. Sou bibliotecário e estou realizando uma
pesquisa sobre redes de bibliotecas, portanto gostaria de alguns esclarecimentos que
seguem abaixo: 1) Qual o ano de criação da RVBI?; 2) É verdade que ela foi criada a
partir da SABI? Em caso afirmativo, o que foi a SABI?; 3) Qual o ano de criação da
SABI?; 4) Quais eram as bibliotecas participantes da SABI?; 5) Quais foram as primeiras
bibliotecas que aderiram a RVBI logo no ano de sua criação?; 6) Apresente a lista de
bibliotecas e o ano em que ingressaram na RVBI desde a sua criação; 7) Apresente a
lista de bibliotecas, o ano em que abandonaram a RVBI e o motivo que as fizeram
adotar tal decisão;8 - As atividades de gestão são exercidas por qual biblioteca e,
especificamente, por qual setor? 9 - As bibliotecas participantes da RVBI exercem
alguma atividade decisória? Quais seriam as bibliotecas mais atuantes e como isso se
dá?;" (sic)
"Por favor, gostaria de saber qual área profissional de Analistas e técnicos concursados
que trabalham com documentários, acervo histórico do Senado Federal? São apenas os
graduados em Arquivologia, Biblioteconomia, já que, em editais anteriores não vi
citação para Historiadores. Para o próximo concurso deste, tenho interesse em
concorrer a uma vaga p/ Processo Legislativo, tenho formação em História e sonho em
trabalhar no Senado, por isto a curiosidade em saber mais. Obrigada." (sic)
"Boa tarde, por gentileza, gostaria de saber se os Senhores poderiam me encaminhar
os principais textos da discussão do projeto que altera a LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO
DE 2012, isto é, principais textos, por email, do PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 00368,
de 2012. Meu e-mail é XXX. Sou professor da XXX. Muito obrigado, XXX" (sic)
"ACESSAR OS NOMES DOS SERVIDORES NO GABINETE DO SENADOR ROMERO JUCÁ."
(sic)
"Boa tarde Senhores Gostaria de saber como posso obter informações para o concurso
de policial do Senado Federal do Brasil, se está aberto, como me increver enfim mais
informações. Muito obrigado por agora XXX" (sic)
"Sou membro da XXX e solicito uma cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com
base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. Parlamentar: JOSÉ MARANHÃO
Fornecedor : 11902871000117 - APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
NF/Recibo: 7E9CIO Dt. Emissão: 01/06/2016 Valor: 481,91 Certo de sua colaboração
desde já agradeço. XXX" (sic)
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"Prezados, bom dia! Foi noticiado pela imprensa, Jornal Folha de São Paulo, que o
Secretário-Geral da Mesa, Luis Fernando Bandeira, requereu um parecer para a
Consultoria da Casa sobre a adequada interpretação do art. 52, parágrafo único da CF.
Segundo consta na reportagem, o referido estudo respaldou a decisão do Presidente
do Senado em fatiar o julgamento do impedimento da Presidente da República. Tendo
em vista o debate jurídico gostaria de ter acesso a mencionado estudo. Para tanto, se
possível, pretenderia recebe-lo, pelo e-mail que segue XXX Atenciosamente, XXX" (sic)
"Sou membro da XXX e solicito uma cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com
base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. Parlamentar: JOSÉ MARANHÃO
Fornecedor: 09054158000119 - PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP NF/Recibo: 000093727 Dt. Emissão: 02/06/2016 Valor: 240,20 Parlamentar: JOSÉ
MARANHÃO Fornecedor: 09054158000119 - PBJM COMERCIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP NF/Recibo: 000069130 Dt. Emissão: 11/11/2015 Valor:
130,60 Parlamentar: JOSÉ MARANHÃO Fornecedor: 09054158000119 - PBJM
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP NF/Recibo: 000039435 Dt. Emissão:
08/10/2015 Valor: 137,28 Certo de sua colaboração desde já agradeço." (sic)
"Como faço para obter cópias em texto dos pronunciamentos dos senadores Humberto
Costa (PT), Gleisi Hoffmann (PT) e Vanessa Grazziotin (PCdoB) durante o processo de
votação do impeachment na tarde de 30 de agosto/16? Obrigado pela atenção. Boa
noite." (sic)
"Tudo sobre o senador magno malta." (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber sobre o Ato nº 6/2016, de 25 de agosto de 2016 do
Primeiro-Secretário da Mesa do Senado, Senador Vicentinho Alves, divulgando regras
para participação de servidores na comissão de organização do concurso Senado
Federal, se está à caminho de um concurso para 2017 ou 2018? Grata." (sic)
"Olá, boa tarde! Gostaria de saber se este ano ou ano que vem terá o tão esperado
concurso para Senado Federal? Obrigado! XXX" (sic)
"Boa tarde! Ouvidoria do Senado Federal eu gostaria de saber quais são os cargos que
serão ofertados no próximo concurso desta casa legislativa uma vez que foi autorizada,
em mesa do Senado, o ato número 6/2016? Desde já agradeço na resposta no menor
tempo possível." (sic)
"Gostaria que fosse esclarecida a necessidade da PEC 31/2016 que prorroga a
desvinculação de receitas da União. Acho um absurdo o governo ter direito a gastar
30%, a sua receita como quiser."
"Bom dia, Sou servidor do XXX e gostaria de saber se há como participar ou ter acesso
ao material referente ao curso de PROCEDIMENTOS POLICIAIS, desenvolvido pelo
Senado Federal, disponível no link:
http://www.senado.gov.br/senado/spol/asp/APS_CapacitacaoPolicial.asp
Este curso ajudaria-me nas atribuições que exerço no XXX. Cordialmente, XXX"(sic)
"Solicito o envio da lista de todos os senadores que votaram a favor para que a expresidente, Dilma Rousseff, continuasse com os seus direitos políticos."
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"Solicito a seguinte informação: A Resolução Nº 40 de 2014 do Senado, em seu inciso II
da Seção I (Do ingresso na carreira) diz o seguinte: II – Analista Legislativo: diploma de
curso superior, em nível de bacharelado, ou habilitação legal equivalente; (Redação
dada pelo Ato da Comissão Diretora nº 3/2015). O Termo ou habilitação legal
equivalente abre espaço para que pessoas com graduação em nível superior, mas não
necessariamente bacharelado, ingressem nesta carreira? Se a graduação for em
tecnólogo, mesmo sendo graduação em nível superior, a pessoa não poderá tomar
posse?" (sic)
"Caros, Solicito acesso a cópias documentos sobre a devolução do celular funcional do
ex-senador Rodrigo Sobral Rollemberg. - Também gostaria de saber quando o aparelho
foi e quando deveria ter sido devolvido. Qual o valor da fatura dos meses em que
continuou usando o celular mesmo sem vínculo ao Senado? - Esse valor foi devolvido?
Se sim, quando e integralmente?" (sic)
"Solicito o encaminhamento da lista de todos os documentos históricos que podem ser
encaminhados aos cidadãos."
"Boa Tarde! Sou aluna do mestrado do XXX e estou fazendo um trabalho de
encerramento do semestre sobre a legística. O XXX recomendou-me o estudo dos
questionários (previstos no artigo 37 do Dec 4176/2002) que possuem as notas
explicativas (questionários) e justificativas (que fazem uma análise mais profunda e
preveem inclusive os impactos da MP) para fins da proposição das medidas provisórias.
O motivo do estudo é a verificação da aplicação da legística material pelo Poder
Executivo. Como não foi possível localizar virtualmente tais informações (apenas as
exposições de motivos que não trazem o estudo completo), gostaria de solicitar o
acesso desses questionários (anexo I e II respondidos pelo Poder Executivo) de algumas
MP: 340/2006, 497/2010, 540/11, 584/12, 669/15, 693/15, 722/2016, 733/16,
735/2016 e 741/2016. Antecipadamente agradeço." (sic)
"Boa Tarde, Gostaria de saber se há como alterar para mais ou para menos o
quantitativo de provimentos, admissão ou contratação constante no anexo V, da PLOA
2017, que trata das autorizações específicas relativas a despesas de pessoal e encargos
sociais. Atenciosamente" (sic)
"Gostaria de saber se haveria alguma resolução no Senado que trata da fixação de
alíquotas do ITBI, de acordo com o Art. 39 do Código Tributário. Solicito, também,
saber sobre sua vigência e ter acesso ao conteúdo das mesmas."
"Solicito receber em minha residência a cópia do roteiro do julgamento do processo
de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff."
"O Senado Federal está com quadro de servidores vagos grande, e gostaria de saber se
está sendo organizado ou planejado algum concurso para preenchimento de vagas de
novos servidores ?" (sic)
"Solicito a tramitação impressa do PLS 91/2010, que permite a renúncia do benefício
da aposentadoria."
"Prezado(a), Qual a diferença do trabalho exercido no cargo de consultoria legislativa e
daquele executado na função de analista legislativo - processo legislativo? Desde já,
agradeço a atenção." (sic)
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"Primeiramente quero agradecer a gentileza no atendimento do art. 10 da Lei
12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, relacionado Pedido de Informação XXX.
Informo que localizei a pessoa que procurava na Relação de Servidores lotados no
gabinete do Senador Cristóvão Buarque. Contudo, ela está com o nome de solteira.
MARLENE CELESTINO DA CUNHA - Filha de Benedito Celestino da Silva e nascida em
15/10/1953 (dúvida no ano). Função AP2 - Ajudante Parlamentar Intermediário
Gostaria de saber qual a atual situação da mesma junto ao RH: Se a mesma está de
Licença Médica, de Férias, de Licença Prêmio ou afastada sem remuneração? XXX" (sic)
"Prezados, estou realizando uma pesquisa sobre o histórico legislativo da Lei
10.180/2001. Ela teve origem na MP 2.112-88 e tramitou em Comissão Mista Especial e
foi aprovada em sessão do Congresso Nacional. As informações constam do site de
acompanhamento legislativo do Senado
(http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/46382). Todavia, os
links para as páginas do Diário Oficial do Senado não estão funcionando - apontam
para páginas não existentes. Gostaria de ter acesso a essa documentação,
especialmente o parecer e as emendas que foram apresentadas. Grato" (sic)
"Caros (as) Senhores (as), Ao todo quantos servidores trabalharam em sobrejornada na
sessão extraordinária do impeachment? Houve ou haverá pagamento de horas extras
ou compensação das horas. É possível aferir o custo total com o pagamento das horas
extras decorrentes das sessões em referência? Em caso positivo, indicar o total gasto.
Em caso negativo, informar o motivo da impossibilidade. Na hipótese de ser adotada a
compensação de jornada, favor indicar a quantidade total de horas objeto de
compensação. Ainda sobre as sessões extraordinárias do impeachment: Quem se
responsabilizou pelos pagamentos das diárias das testemunhas mantidas
incomunicáveis em hotéis? Em caso do custo ter sido absorvido pelos cofres públicos
favor informar o total gasto, e disponibilizar informações gerais sobre os processos de
compra do serviço (licitação/dispensa). Cordialmente." (sic)
"Prezados, gostaria de ter informações sobre a Comissão Mista destinada a consolidar
a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal. No site, não
há praticamente nenhum documento disponível. Gostaria de saber quais as matérias
estão sendo tratadas, de ter acesso às atas das reuniões, etc. Grato." (sic)
"Gostaria de saber item a item orçamento gastos,do orçamento de 2016 e 2017, como
ver este orçamento, qual pagina, ou me mande via e-mal. quero acompanhar e analizar
2016 e 2017." (sic)
"Prezados, estou realizando pesquisa legislativa sobre o trâmite da LC 101/2000 e
venho encontrando muita dificuldade com o site do Senado. Os diversos documentos
que me interessam são remetidos a páginas do Diário do Senado que o próprio site
afirma não existir. Procurei no Diário do Senado diretamente pelas páginas, de acordo
com as datas indicadas, mas parece haver lacuna justamente nas páginas que me
interessam. O diário da sessão do dia 06/04/2000 não contém as páginas 6457-6469,
por exemplo. O diário começa na página 6561 e o anterior acaba na página 6451.
Gostaria de todos os documentos relacionados à tramitação daquele PL no Senado, de
preferência em único arquivo." (sic)
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"REQUEIRO acesso ao inteiro teor de contratos (e dos respectivos termos aditivos,
apostilas e PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS), vigentes no ano de 2016, relativos
aos postos de trabalho de: I - jornalistas, para exercício das funções de editor e/ou
repórter e/ou repórter fotográfico e/ou revisor de textos; e/ou outras; II - de designer
gráfico e/ou desenhista industrial gráfico e/ou programador visual gráfico; e/ou III - de
redator publicitário. 2. Informo estar interessado particularmente nas planilhas de
formação de preços vigentes no ano de 2016. Quero conhecer os salários e custos
mensais dos postos de trabalho referidos no item 1, supra." (sic)
Servidora aposentada solicita esclarecimentos com relação a empréstimo contraído
com desconto em folha
"Boa tarde! Sou aluno da Universidade de Brasília do curso de Design. Eu gostaria de
ter acesso à jornais diversos do período de 1950-60 para fazer um trabalho da
faculdade. O acervo do Senado dispõe deste material? É de livre acesso ao público? Se
não, onde eu poderia buscar uma autorização?" (sic)
"Boa tarde! Sou aluno da Universidade de Brasília do curso de Design. Eu gostaria de
ter acesso à jornais diversos do período de 1950-60 para fazer um trabalho da
faculdade. O acervo do Senado dispõe deste material? É de livre acesso ao público? Se
não, onde eu poderia buscar uma autorização?" (sic)
"Srs, Com base na LAI, pergunto. Em consulta ao site do SF, percebi que existem 164
servidores comissionados dos cargos de Ajudante Parlamentar, Assistente Parlamentar
e Auxiliar Parlamentar lotados na DGER, ou seja, estes 164 servidores não estão
lotados em gabinetes de parlamentares. Embora possa-se tentar justificar a nomeação
e lotação desses servidores comissionados na DGER utilizando o RASF, é claro para
todos que o SF deve seguir também a CF. O Art 37 da CF diz que “A administração
pública (...) obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...) II - a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público (...) ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei (...) V – (...) os cargos em
comissão destinam-se APENAS às atribuições de direção, chefia e assessoramento; A
leitura da CF indica que os cargos em comissão são restritos e estão colocados em um
patamar mais elevado em termos de complexidade, responsabilidade e proximidade
com as autoridades responsáveis pelas nomeações para os cargos. Reparem que a
diferenciação dos Cargos Comissionados é tão elevada que até recebeu citação
destacada na CF e que o Princípio da Hierarquia determina que as definições do RASF
não podem se sobrepor e nem afrontar ao que a CF estabelece, sob o risco de se
tornarem nulas. Assim, restringindo-se ao que a CF determina e desprezando-se o
RASF, qual é o entendimento do SF para o termo assessoramento e quais são as
justificativas para enquadrar cargos de pouca responsabilidade, que executam tarefas
de baixa complexidade, como os cargos de Ajudante Parlamentar, Assistente
Parlamentar e Auxiliar Parlamentar dentro de um grupo tão restrito e exclusivo como
este de Cargos Comissionados definido na CF, limitado APENAS às atribuições de
Direção, Chefia e Assessoramento. Favor reproduzir este texto antes da resposta.
Obrigado" (sic)
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"Caros, sou estudante de doutorado e pesquiso a reforma portuária do Brasil.
Gostaria de saber se é possivel conseguir acessar as atas da Comissão Mista da MPV
595/2012 em arquivo Word. Isto pois as versões disponibilizadas no site do Diario do
Senado estão em PDF e para o tipo de pesquisa que estou fazendo (com analise de
conteúdo e contagem de palavras-chave) é necessário o texto em documento Word
(versão .doc ou .docx). Assim sendo, solicito encarecidamente a vossa ajuda. muito
grata! XXX" (sic)
"Pessoal, a lista atualizada de ex-senadores que estão aposentados pelo regime da
casa. Se possível, queria com nome, valores e data de aposentadoria." (sic)
"Olá, senhor(a/s). Gostaria de exercer meu direito constitucional de acesso à
informação e pedir os holerites de todos os funcionários da Casa, tanto os
comissionados como os concursados, além dos Senadores." (sic)
"Prezados, gostaria de analisar o teor do Projeto de Lei nº5.172, de 1990. Brasília:
Senado Federal, 1990 e PROJETO DE LEI DO SENADO nº 193, de 1989 - ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / ECA. Busco nesta pesquisa, a ideia de criação do
Conselho Tutelar." (sic)
"Solicito que me seja enviado a lista de presença dos senadores da sessão deliberativa
extraordinárias dos dias 26 e 29/8 e da sessão não deliberativas do dia 5/9."
"Estou realizando uma pesquisa estudantil e preciso da cópia das exposições de
motivos dos projetos que deram origem à Lei 8.884/1994 e à Lei 12.529/2011." (sic)
"Prezados Senhores do Senad Federal, Nos termos da lei de acesso a informação,
tendo em vista o evidente ato inconstitucional praticado pelo Ex Sr Min Ricardo
Lewandovski, que, a revelia do texto constitucional, permitiu o fatiamento do
julgamento do processo de impeachment, solicito que seja fornecidas as seguintes
informações: - Notas taquigráficas da última sessão de jugamento do processo de
impeachment, ocorrido no dia 31/08/2016; - Que informem se o Ex Sr Min Ricardo
Lewandovski foi previamente informado do ropositura do requerimento por pate da
bancada do PT, e, se o foi, quando tal comunicação ocorreu. Certo de Vossa atenção,
desde já agradeço" (sic)
"Solicito cópia dos cadernos de provas objetivas e discursivas do cargo de Consultor
Legislativo - Assessoramento Legislativo, subárea Direito Econômico e Regulação,
Direito Empresarial e do Consumidor do último concurso realizado em 2011/2012 pela
Fundação Getúlio Vargas. Os cadernos não estão disponíveis no site do senado nem da
FGV. O formato pode ser PDF ou outro similar." (sic)
"Olá, venho por meio desta mensagem solicitar informações, junto a esta casa
legislativa, se há grande necessidade de concurso público para o quadro de
funcionários. Tenho como um grande sonho e também como ápice de uma carreira
trabalhar nesta Casa. Desde já, agradeço por qualquer informação neste sentido. XXX"
(sic)
"Olá, gostaria de informações sobre quantos senadores são negros, índios ou possuem
qualquer tipo de deficiência, bem como informações se algum deles faz parte
assumidamente da comunidade LGBT (se disponível)." (sic)
"Prezados Srs. Permita-me a informação: 1- Esta casa possui contrato com empresas de
Agencia de turismo, com a finalidade de emitir passagens aereas? 2- Se sim, solicito
cópia do processo administrativo. Atenciosamente XXX" (sic)
"Olá, boa tarde! Acho lindos os paineis (com tema geométrico / 3D) artístico que ficam
atrás da mesa diretora de algumas das comissões da casa, como a CCJ ou a Comissão
de Educação. Poderiam informar quais os artistas autores delas?" (sic)
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"Prezados Srs. Permita-me a informação: 1- Esta casa possui contratos com as
empresas CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING FRETAMENTO E LOGISTICA DO
BRASIL LTDA CNPJ 09.482.736/000118 e ACS AFRETAMENTO AEREO LTDA CNPJ
12.902.754/000116 2- Se sim, solicito cópia do processo administrativo.
Atenciosamente XXX" (sic)
"Prezados Srs. Permita-me a informação: 1- Esta casa possui contratos ou Atas de
registro de preço para fretamento de aeronave por táxi aéreo? 2- Se sim, solicito cópia
do (s) contrato (s). Atenciosamente XXX" (sic)
"Prezados, Gostaria de solicitar a prova do concurso público realizado pelo Senado
Federal no ano de 2012, organizado pela FGV, para o cargo de analista - especialidade:
processo legislativo, bem como o gabarito oficial. Muito obrigada, XXX." (sic)
"Bom dia, Senhores. Gostaríamos de saber detalhadamente os seguintes
questionamentos: 1-) Como se dá a sistemática de cálculo para aposentadoria dos
senadores?; 2-) Porque vossas excelências priorizam tanto os trabalhos fora de suas
jornadas normais? 3-) Porque os senhores preferem criar CPIs? Desde já, agradecemos
por sua colaboração e celeridade em nosso pedido." (sic)
"Gostaria que vocês me disponibilizassem a prova realizada no concurso do senado em
2012 na área de consultor de orçamento pois quero estudar para o próximo concurso e
ter essa prova em mãos seria vital para minha eventual aprovação. A Fundação Getúlio
Vargas não disponibiliza essa informação, então gostaria que vocês me ajudassem
nisso. Obrigado." (sic)
"Olá pessoal! Por favor, gostaria de saber se no registro do senado já houve(ou há)
algum senador que seja muçulmano? muito obrigado!" (sic)
"Prezados, Gostaria de solicitar a composição da Mesa Diretora e das Lideranças
Partidárias durante a 53ª Legislatura, de 2007 a 2011. Atenciosamente, XXX"(sic)
"Prezados, Sou pesquisador acadêmico e gostaria de saber o histórico de filiação
partidária do ex-Senador Augusto Affonso Botelho Neto. Ele exerceu o mandato, por
Roraima, no Senado entre 2003 e 2011. Minha pergunta é mais especificamente sobre
a data em que ele saiu do PDT e quando se filiou ao PT. Atenciosamente, XXX"(sic)
"Solicito cópia das notas taquigráficas do ciclo de debates realizado pela CCT, ocorrido
no dia 1/7/2016, que tratou o acerca do tema: A Realidade da Pesquisa e da Inovação
no Rio Grande do Sul."
"Prezado Solicito-vos informações históricas acerca de como se desenvolveu a política
e os grupos que trataram do artigo 144 da CRFB - segurança pública" (sic)
"prezados, Poderiam esclarecer qual a diferença entre os cargos de Analista Legislativo
(nivel III) PROCESSO INDUSTRIAL GRAFICO X Auxiliar legislativo (Nivel I) PROCESSO
INDUSTRIAL GRAFICO X Tecnico legislativo (Nivel II) PROCESSO INDUSTRIAL GRÁFICO?
Obrigado" (sic)
"Gostaria de saber, com base na lei 12.527/2011, sobre acesso à informação, se há
previsão para concurso no Senado Federal. Desde ja agradeço!" (sic)
"Solicito uma cópia de todos os bens materiais tangíveis e não tangíveis perante a
República que os senadores têm direito, como empregados, automóveis e etc."
"Solicito cópia da DEN 1/2016, que se refere ao processo de impeachment da
Presidente Dilma Rousseff."
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"Bom dia! Sou estudante de direito e estou realizando uma pesquisa acadêmica. Para
essa pesquisa usei os dados da base histórica da legislação do Senado . Nela encontrei
a proposta de emenda nº 2P01178, apresentada em 13/01/1988 à Comissão de
Sistematização pelo constituinte José Thomaz Nonô. Ao pesquisar sobre essa comissão
não encontrei nada. Vocês teriam alguma informação sobre ela? Como por exemplo,
quando ela surgiu e por qual motivo? Obrigada." (sic)
"Boa noite Poderia me indicar quais foram as intervenções federais que ocorreram
depois do ano 2000. Agradeco desde ja." (sic)
"Prezado, boa noite. Tentei encontrar a exposição de motivos e o relatório final do PLS
219/1995 e do PLP 220/1998, que posteriormente foi revertido na Lei Complementar
105/01, mas não encontrei no portal do congresso. Poderiam me ajudar com essa
demanda, por favor? Obrigado!" (sic)
"Gostaria de ter acesso à exposição de motivos elaborada pela Comissão de Reforma
da EC 18 de 1965." (sic)
"Bom dia, Tendo em vista que o Anexo V, da PLOA 2016, tinha uma expectativa de
provimento, admissão ou contratação de 12.584 vagas no Poder Judiciário e no Anexo
V da LOA 2016 houve uma redução para 161 vagas, pergunto se há possibilidade de
recomposição total ou parcial das autorizações constantes no Anexo supracitado da
PLOA 2016 ou se há alguma tipo de crédito adicional que se encaixe na situação
descrita? Atenciosamente," (sic)
"Estou estudado o papel do Presidente Juscelino Kubitschek no encaminhamento da
criação da Eletrobras S/A, que resultou na Lei Lei 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
promulgada pelo Presidente Jânio Quadros. No site da Eletrobras encontrei estas
referências ‘Na gestão de Juscelino (1956-1960), o texto foi aprovado na Câmara, com
emendas, e remetido ao Senado, onde sofreu novas alterações. Finalmente, em 10 de
dezembro de 1960, suavizado pelas emendas, o projeto foi aprovado.’
Entretanto estou em busca de uma ligação efetiva de JK com o assunto, como por
exemplo uma mensagem encaminhando o projeto à Câmara, uma exposição de
Motivos ou algo semelhante. Desde já muito obrigado pela atenção XXX." (sic)
"Gostaria de saber como consigo documentação relativa às atas da Comissão Mista da
Medida Provisória 595/2012 no formato WORD? Atenciosamente, XXX"(sic)
"Estou realizando um trabalho acadêmico e preciso ter acesso à nota técnica atuarial,
aos cálculos atuariais e a relação dos Ativos, Aposentados e Instituidores de Pensão do
extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). É importante que sejam
detalhados os valores de cada indivíduo, as datas de entrada no regime, de início da
aposentadoria e de pensão." (sic)
"Gostaria de saber detalhadamente quanto custa para o Estado cada senador, quanto
ele recebe, quanto ele paga aos assesores e quantos são, quais os beneficios e os
auxilios e quanto custa cada um deles." (sic)
"Bom dia. Sou estudante de direito na XXX. Gostaria de saber se vocês podem, por
favor, enviar-me os dados acerca de quais e quantos membros do Senado Federal
realizaram a troca ou saída de seus partidos tendo como base a EC/91 de 2016 e,
ainda, o art.22-a, III, da lei 9.096(que foi incluído pela lei 13.165/2015). Peço tais dados
pois serão de fundamental importância para o meu trabalho de conclusão de curso.
Desde já, muito obrigado." (sic)
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"Sr. Responsável, Solicito que seja informado o link para acesso a todas os estudos,
atas, discussões, pareceres etc. sobre a votação do Código Florestal, Lei nº
12.651/2012. Justifico o pedido para auxiliar em pesquisa de mestrado em Direito que
estou realizando na Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. Quando acesso
a lei propriamente dita no sito eletrônico do Senado Federal somente verifico o texto e
não o andamento do processo com as diversas ocorrências e manifestações. Att." (sic)
"Gostaria de solicitar o envio da tramitação do PLS 534/2011, que trata da tributação
de grandes fortunas, pois não tenho acesso à internet e gostaria de estudar o texto da
matéria."
"Gostaria de receber a lista com o nome dos senadores em exercício."
"Olá Quero ter acesso ao cronograma das próximas atividades e reuniões da CEAERO, a
fim de acompanhar as comissões. Informo que realizei buscas no site e não encontrei a
programação prévia específica da CEAERO, apenas as reuniões que já foram
realizadas. Aguardo cronograma. Atenciosamente" (sic)
Solicitação da quebra de sigilo e segredo de justiça referente a morte do Presidente
Tancredo de Almeida Neves
"Boa Tarde, Como consigo o estudo e/ou justificativa para o art. 84B da Lei n.
13.019/2014? Desde já, grata " (sic)
"Solicito listagem dos senadores que votaram a favor da flexibilização de créditos
suplementares sem autorização do Congresso Nacional, principal argumento para
impeachment. Busquei no site mas não encontrei a relação." (sic)
"Prezados, Não encontrei no site a votação da LEI Nº 13.332, DE 1º DE SETEMBRO DE
2016, gostaria de saber qual senador aprovou essa lei nas condições agora
estabelecidas." (sic)
"Solicito a cópia do PLC 11/1991, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Ministério Público da União (Lei Orgânica do MPU)."
"Boa tarde! Solicito a matéria completa aprovada dia 12/09/2016, PLC 210/2015, que
trata dos benefícios aos Agentes Comunitários de Sáude e Endemias" (sic)
"Bom dia. Gostaria de saber se o referido órgão participou do IGovTI 2014, e em caso
afirmativo, se poderia disponibilizar os resultados. Sou graduando em Sistemas de
Informação, pela Universidade Federal de Sergipe, e estou elaborando o meu TCC com
base nos dados solicitados. Desde já, agradeço a vossa atenção. Att, XXX."(sic)
"Prezados Senhores, Nos termos da lei de acesso a informação, solicito que seja
informado qual o gasto anual com a aposentadoria de parlamentares desta casa, qual
o total de parlamentares e ex-parlamenares beneficiários que recebem tal
aposentadoria, qual o total de beneficiários de parlamenares que recebem e qual os
valores máximos, mínimos e médios de tais benefícios. Solicito que seja informado qual
percentual de comprometimento do orçamento do Senado com tais aposentadorias
Solicito também que seja informado qual a lei que regula o processo de aposentaria de
Senadores. Certo de Vossa atenção, desde já agradeço." (sic)
"Srs boa tarde, Gostaria de algumas informações sobre o recesso branco que os
senadores estarão usufruindo nos próximos dias. A- Os salários de!és serão cortados
proporcionalmente aos dias trabalhados? B- Na iniciativa privada quando o funcionário
se afasta por um longo período ele é demitido. O que acontece aos senadores?
Obrigado" (sic)
"Gostaria de saber qual é o valor gasto com os salários dos 81 senadores, além das
demais despesas."
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"Projeto de Lei da Câmara n. 8 de 1991 – na casa de origem sob o PL n. 3657/89 de
autoria do deputado federal Paulo Delgado, encontro-me com a necessidade de
acessar e obter os documentos de tramitação nesta ilustríssima Casa no período de
18/02/1991 a 08/10/2003, bem como pareceres e emendas decorrentes dos debates
legislativos: 21/01/1997: - Requerimento n. 064 do senador Roberto Freire 22/01/1997
- OF SF n. 070 de 1996 20/03/1997 - Requerimento n. 212 do senador Roberto Freire Despacho à Comissão de Assuntos Sociais 01/04/1997 - Requerimento n. 224 do
senador Lucidio Portella - OF SF 295 de 1997 01/12/1998 - Requerimento 584 de
autoria do senador Hugo Napoleão e outros líderes 02/12/1998 - Requerimento n. 595
do senador Sergio Machado e outros 09/12/1998 - Pronunciamento dos senadores
Lucídio Portella, Sebastião Rocha, Osmar Dias, José Eduardo Dutra, Bello Parga, Jose
Fogaça, Nabor Junior, Eduardo Suplicy, Sergio Machado e Emilia Fernandes.
14/12/1998 - Parecer oral 688 15/12/1998 - Pronunciamento dos senadores Carlos
Patrocínio, Sebastião Rocha, Lucio Alcantara, Lucidio Portella, Hugo Napoleão e Emilia
Fernandes. - Requerimento 628 do senador Sebastião Rocha - Requerimento 629 do
senador Sebastião Rocha - Substitutivo ( emenda 9) - Parecer 691 – CDIR - Emendas 1
a 3, 6 a 10 , do senador José Eduardo Dutra e 4 e 5 da senadora Emilia Fernandes
06/01/1999 - Requerimento n. 002 de autoria do senador Edison Lobão e outros
líderes 07/01/1999 - Palavra do senador Ludio Coelho 12/01/1999 - Parecer Oral 027 Emenda 11-R 13/01/1999 - Requerimento 012, de autoria do senador Romeu Tuma
21/01/1999 - Parecer 027 de 1999 e pronunciamento dos senadores Eduardo Suplicy,
Lucídio Portella, Sebastião Rocha, Emilia Fernandes, Jose Fogaça, Artur da Tavola e
Romeu Tuma. - Parecer 043 – CDIR 28/01/1999 - Ofício SF n. 80 05/04/01 - Oficio n.
42/01 09/04/01 - PS-GSE/42/2001 19/06/01 - Ofício de n. 239/01 XXX" (sic)
"Em razão da minha investigação sobre os debates legislativos em torno do Projeto de
Lei da Câmara n. 8 de 1991 – na casa de origem sob o PL n. 3657/89 de autoria do
deputado federal Paulo Delgado, encontro-me com a necessidade de acessar e obter
os documentos de tramitação nesta ilustríssima Casa no período de 18/02/1991 a
08/10/2003, bem como pareceres e emendas decorrentes dos debates legislativos.
Dessa forma, solicito, especificamente, os seguintes documentos, uma vez que eles
não se encontram disponíveis na consulta às atividades legislativas [caso se encontre
disponível, solicito, por gentileza, um e-mail em resposta indicando o link eletrônico de
cada documento abaixo]: 18/02/1991: - Leitura da Ata no Plenário - Despacho à
Comissão de Assuntos Sociais 04/04/1991: - Avocação pelo senador Almir Gabriel
10/06/1991: - Relatoria do senador José Paulo Bisol 28/06/1991: - Emendas 1 e 2 do
senador José Fogaça 15/08/1991: - Emenda 3 do senador Lourival Baptista
28/10/1991: - Of. n. 040 do senador José Paulo Bisol 10/12/1991: - Voto em separado
do senador Lucidio Portella, com apresentação de outro substitutivo. - Voto em
separado do senador Beni Veras e as emendas que apresentou 26/09/1995: - Minuta
de parecer do senador Lucio Alcantara e as emendas que apresentou 22/11/1995: Voto em separado do senador Lucidio Portella e o substitutivo que apresentou
23/11/1995: - Voto prejudicado do senador Gilvam Borges 12/12/1995: - Parecer n.
896 23/02/1996: - Emendas 2,4,7 e 8 do senador Lucio Alcantara - Emendas 3, 5 e 6 do
senador José Eduardo Dutra - Despacho à Comissão de Assuntos Sociais ( FLS 112 a
124) 09/08/1996: - minuta de parecer do senador Lucidio Portella" (sic)
"Com o intuito de instruir os autos MPPR 0046.09.000347-9 do Ministério Público do
Estado do Paraná, solicito que nos seja informado quais os tetos constitucionais para
pagamento de salários de servidores dos exercícios de 2012 a 2016." (sic)
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"Prezados, Solicito o acesso à tramitação da Lei nº 9.532/1997 e da Medida Provisória
nº 1.602/1997. A referida Lei é resultado da conversão da Medida Provisória, esta
transformada no PLV 14/1997, apreciado pelo Congresso Nacional com tramitação
registrada pelo Senado Federal. Obrigada." (sic)
"Solicito saber quem é o presidente do Grupo Parlamentar Brasil - Indonésia, conforme
Resolução do Senado nº 32/2016."
"Prezados, bom dia. Estou me preparando para o concurso vindouro desta Casa
Legislativa e, ao ler o edital do certame anterior, deparei-me com a seguinte
informação para o cargo de Técnico Legislativo: Requisito: Diploma ou certificado de
conclusão, devidamente registrado, de curso de nível médio, fornecido por instituição
de ensino reconhecida pelo MEC. Ao verificar meu diploma de nível médio, vi que
consta a seguinte informação: Reconhecido pela Resolução CEE 20/80. Entrei em
contato com a escola que me informou que isso, por si só, já garante a validade do
curso perante o MEC. Nesse sentido, os indago: 1. Qual critério utilizado para
verificação de validade dos diplomas de nível médio na hora da entrega de
documentos do aprovados em concurso para o setor responsável? Desde já agradeço a
atenção. Cordialmente, XXX" (sic)
"Peço acesso às provas do último concurso, conduzido pela FGV, para os cargos de
consultor na área de defesa nacional, de analista legislativo da área de engenharia
mecânica e analista legislativo da área de processo legislativo. Att, XXX" (sic)
"Existe no âmbito do Congresso Nacional, um Ofício do Desembargador Presidente do
TRF a respeito de um Precatório em que consta o meu nome. Esse Precatório é para
ser incluído no Orçamento de 2017. É o Ofício Presi/Corej n. 85/2016. Como posso
acompanhar a tramitação via internet?" (sic)
"Por obséquio, quando abrirá o próximo concurso para agente legislativo assistência
Social, cargo Farmácia? Grato." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de ter acesso ao Projeto de Lei do Senado nº 115 de 1997, de
autoria do Senador José Eduardo Dutra. e ao Projeto de Lei do Senado nº 4 de 2001, de
autoria do Senador Amir Lando. Averiguei a disponibilidade no Diário do Senado
Federal, conforme referências do site, mas os parâmetros de busca sugeridos não
levam aos projetos que solicito. Att, XXX" (sic)
"Solicito a de exposição de motivos das seguintes leis: 9.532/1997, 11.196/2005,
12.973/2014 e, ainda, da MPV 1602/1997."
"Desejo a cópia da MP 733/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas
de crédito rural e altera a Lei nº 10.177/ 2001." (sic)
"Gostaria de receber informações sobre a realização do próximo concurso público do
Senado Federal."
"Eu gostaria de saber se após a realização do concurso do Senado, caso eu seja
aprovado e convocado para o cargo de analista, nível superior, terei que trabalhar na
área que eu me formei ou na área das matérias que tive que estudar?"
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"Prezados, Estou realizando uma pesquisa para a minha tese de TCC, pela XXX, cujo o
tema é ‘Acessibilidade nas Redações dos Jornais do DF’. O Sindicato dos Jornalistas
está, também, analisando a possibilidade de parceria para essa pesquisa. Dessa forma,
preciso de algumas informações que são essenciais para um bom resultado da mesma:
-Quantos funcionários tem no Senado? -Do total de funcionários, quantos são
profissionais com deficiência? Qual a área de atuação? -Quantos jornalistas há nas
redações? -Do total de jornalistas nas redações, quantos tem deficiência? Qual a área
de atuação? -A empresa possui políticas/práticas inclusivas no que diz repeito á
pessoas com deficiência? Caso haja jornalista com deficiência, por gentileza me
disponibilize algum contato para que eu possa conversar com o mesmo. (Isso também
faz parte do trabalho). Desde já agradeço" (sic)
"Olá, sou aluna da XXX e estou realizando um trabalho para a disciplina de História do
Brasil a respeito de Memória Institucional, principalmente na vertente voltada para os
profissionais de comunicação. Gostaria de saber se há algum tipo de acervo a respeito
desse tema, além dos arquivos encontrados de forma online na aba "institucional".
Todo material terá apenas fins acadêmicos. Agradeço pela a atenção." (sic)
"Gostaria de saber se a Resolução nº 129, de 28/11/1979, que foi alterada pela
Resolução senatorial nº 364, de 01º/12/1983, está em vigor, já que me parece existir
uma limitação de alíquota no patamar de 17%." (sic)
"Boa tarde, como expliquei ao Eduardo por telefone, sou jornalista e vou fazer um
trabalho pra XXX. Preciso levantar os projetos que tramitam no Senado que tratam dos
interesses da criança e dos adolescentes. Principalmente sobre os temas: bullying,
exploração sexual, obesidade infantil, redução da maioridade penal, vacinação,
amamentação. Tenho certa urgência porque pretendemos fazer ações de abrangência
nacional agora no mês das crianças. Eu já tenho o levantamento da Câmara. Desde já
agradeço a atenção e cordialidade Atenciosamente XXX" (sic)
"Boa tarde! Sou universitário de Curitiba e preciso de informação sobre aposentadoria
dos Senadores, quanto tempo eles precisam contribuir para usufruir a aposentadoria?
E os suplentes se assumirem o mandato por menos de um ano também usufruem os
benefícios da aposentadoria? E qual a porcentagem que o Senador contribui para a
previdência? Muito obrigado pela atenção XXX" (sic)
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"Olá! Sou XXX. Estamos apurando, através de uma seqüência de reportagens, a
conduta do servidor Yanko Lima, bem como a atuação de servidores do gabinete do
senador Dalírio Beber (PSDB-SC) na aquisição de passagens aéreas. Realizamos uma
série de questionamentos para a Assessoria de Imprensa da casa, sendo que após as
últimas perguntas fomos orientados a entrar em contato com o Portal da
Transparência. Desta forma, acionamos a Ouvidoria, para termos nossas dúvidas
esclarecidas. Segue a relação das últimas perguntas, sem qualquer resposta por parte
da Assessoria de Comunicação da Casa ou dos servidores envolvidos: 1) Cópia do ato
de afastamento do servidor Yanko Lima, conforme anunciado pelo então senador Vital
do Rêgo em 2012. 2) Ainda com base nos fatos ocorridos em 2012, e ainda conforme o
anunciado pelo então senador Vital do Rêgo, cópia do inquérito realizado para apurar
as relações entre o servidor Yanko Lima e o ex-sargento da Aeronáutica Idalberto
Matias de Araújo, vulgo Dadá, apontado como chefe de um suposto esquema de
espionagem do empresário Carlos Augusto Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, ora
preso no Presídio da Papuda em Brasília, enquanto seu chefe cumpre mandado de
prisão no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. 3) Cópia das declarações do servidor
Yanko Lima de suas empresas, conforme obrigatoriedade decidida pela Mesa do
Senado a partir de 2009 e comumente conhecida como Recenseamento dos
Servidores. Caso a Ouvidoria assim entenda, podemos encaminhar todos os e-mails
trocados durante esta apuração. Desde já grato, subscrevo-me. XXX." (sic)
"Caro e excelentíssimo senhor senador quero, pedir informação sobre títulos da dívida
interna e externa do titulo de 1926 de numero 999.949, da época do café, este se
refere à dívida em libra esterlina e dólares, o senhor que é um grande conhecedor do
assunto pode resolver este problema, este assunto é pessoal agradeço seu carinho
com a minha pessoa espero resposta boa noite muito obrigado. XXX" (sic)
"Sou cirurgiã-dentista e gostaria de saber primeiramente se há perspectiva de um
concurso para analista do senado federal em 2017 e se há previsão de vagas para
dentistas." (sic)
"Gostaria de ter a seguinte informação: quantitativo de pessoal concursado e
terceirizado (separadamente)." (sic)
"Ola. Sou XXX, estudante do 1º ano do ensino médio tenho 15 anos. Estou organizando
uma palestra que será ouvida por mais ou menos 300 alunos. Sob o tema escravidão
no brasil. Como já analisei nos anais do senado no ano 1888 livro 1 de 13 de maio
houve uma sessão histórica. Porem como a qualidade do texto disponibilizado na
página é ruim (em aspecto visual) gostaria de saber se haveria a possibilidade de
receber o texto em melhor qualidade por e-mail. Gostaria de pedir também, se o
senado possuir, arquivos importantes a cerca do tema de igualdade racial desde 1985
até hoje agradeço se puderem ser enviados. Claro que se os materiais forem da alta
relevância aceito objeto pelos correios. Parabéns ao senado! Aguardo resposta ate
04/10/2016" (sic)
"Gostaria de saber, qual o periodo de ferias de um senador, Quantos dias por ano eles
tem direito as ferias, qual o valor dos salários? beneficios? e todo o resto.
Obrigado."(sic)
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"Prezados, Temos conhecimento de que Resolução n° 9 de 1992 do Senado Federal
delimita a alíquota máxima do ITCMD em 8%. Para que seja possível a majoração, pelos
estados, da alíquota acima deste teto, entendemos que seria necessária uma nova
norma do Senado Federal fixando a nova alíquota máxima. Pesquisamos no website do
Senado Federal e da Assembleia Legislativa e não encontramos nenhuma norma ou
projeto neste sentido. Assim, em virtude do exposto, gostaríamos de questionar se há
alguma norma ou projeto em trâmite no Congresso Nacional que vise alterar/majorar o
teto da alíquota do ITCMD. Em caso positivo, solicitamos, por gentileza, que nos
informem o número da norma/projeto e o seu teor. Obrigada. Atenciosamente, XXX."
(sic)
"Gostaría de obter a fala do presidente Renan Calheiros no dia 20 de setembro de 206
( ontem ), onde ele fala sobre o desempenho da lavajato. Obrigado" (sic)
"Gostaria de saber sobre as seguintes questões: 1. É verdade que o suplente do
Senador, que assume o mandato por 180 dias, têm direito à aposentadoria vitalícia.
2. Não precisam pagar pelo plano de saúde, os três suplentes recebem essa boa obra.
3 Caso chegue essa Reforma da Previdência, do Senado, os Senadores irão mexer nessa
boquinha, ou somente o povo pagará a conta. ATT." (sic)
"Solicito receber cópia das notas taquigráficas das audiências ocorridas nos dias,
24/10/2000, 28/3/2001, 8/8/2001, 21/8/2001, 26/9/2001, 23/7/2003, 13/8/2003,
20/8/2003, 27/8/2003, 10/9/2003, 28/1/2004, 04/2/2004, 10/2/2004 e 18/2/2004,
durante a tramitação da PEC 29/2000, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário." (sic)
"Saudações! Gostaria apenas de tirar uma duvida com relação a contato com os
senadores – é possível como eu receber fotos autografadas dos políticos se eu pedir
por email dos senadores em questão, apenas dando os meus dados (endereço etc) ?
Sei que quando você contata o presidente pelo site do Planalto costuma ser enviado
autografo sem custos, então queria saber se no Senado ou ate na Câmara também
funciona assim, se eu contatar o político em questão online (através dos emails ou ate
dos endereços dos gabinetes). Ou se eu poderia simplesmente mandar carta física nos
endereços listados no site de vocês. Eu coleciono autógrafos e tinha interesse de
conseguir de alguns parlamentares que admiro e acompanho. Aguardo resposta!
Atenciosamente, XXX" (sic)
"Sou formanda de direito da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e
escrevo minha monografia sobre aborto, mas especificamente sobre a dicotomia entre
o aborto legal e ilegal. Em um dos capítulos da minha monografia faço uma de toda a
legislação penal que já houve no brasil. Considerando que o aborto legal entrou no
código penal de 1940, e foi uma novidade, seria imprescindível para minha pesquisa
ter acesso ao projeto de lei do código penal e a motivação da inserção do artigo do
aborto legal. Tentei encontrar tal material na internet e em diversas bibliotecas, porém
não consegui e são poucos e rasos os artigos sobre o tema. Assim, seria de grande
ajuda que tal material me fosse fornecido, ou que me desse o contato do órgão que
pode fornecê-lo." (sic)
"Bom dia, gostaria de saber se já está previsto alguma data para divulgação do edital
do Concurso do Senado. Se possível gostaria que me mandasse as noticias atualizadas
deste certame e onde posso estar acompanhando o mesmo. Atenciosamente." (sic)
"SENHORES! Por favor, preciso localizar o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36 DE 1971.
Muio obrigado" (sic)
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"Boa tarde. Gostaria de saber: 1. Se é verdade que um senador, o 1º e 2º suplentes, se
aposentam e têm direito a assistência médica vitalícia para sí e toda a família ao
exercerem a função por 180 dias? 2. Qual o salário de um senador e se ganha além do
salário por presença em sessões. 3. Se existe algum projeto para apreciação ou em
trâmite nessa Casa para rever a aposentadoria dos parlamentares, igualando-os aos
cidadãos comuns?" (sic)
"Saudações. Meu nome é XXX. Em 2009 realizei o Curso Fundamentos da Integração: O
Mercosul do ILB, pois tenho enorme interesse sobre os processos de integração no
nosso continente. Assim solicito informações sobre as propostas e o andamento das
providências para a eleição direta de representantes brasileiros para o Parlamento do
Mercosul, em Montevideo e para o Parlamento Sul-Americano, em Cochabamba." (sic)
"ola, boa noite. sou mestrando de ciência politica pela ufpa e servidor publico desta
instituição, gostaria de ter acesso a todos as solicitações de pedido de informação,
convocação para comparecimento de autoridades, pedido escritos de informação aos
ministros de estado, comissões parlamentares de inquérito. feitas pelo senado federal.
atenciosamente, XXX" (sic)
"Boa tarde, Sou servidor do XXX e estou me formando no Curso de Arquivologia na
XXX. Para o meu estágio e a conclusão do meu TCC, necessito que vocês respondam a
duas perguntas, por favor. 1) há no quadro funcional deste Egrégio o cargo de
Arquivista? Se a resposta for positiva, 2) o número de servidores que ocupam o cargo
de Arquivista. Agradeço desde já pela ajuda dispensada a mim e ao meu trabalho final
de curso. Atenciosamente, XXX" (sic)
"Sou membro da XXX e solicito uma cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com
base na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. Parlamentar: WELLINGTON FAGUNDES
Fornecedor: 02921091801 - HELOISA ESTELA LIMA FERREIRA NF/Recibo: Dt. Emissão:
25/05/2016 Valor: 4.500,00 Certo de sua colaboração desde já agradeço. XXX" (sic)
"Prezados, Estou realizando uma pesquisa e preciso da seguinte informação: A
quantidade de cargos para bibliotecários no senado e seu ano de aplicação. Mais
precisamente nos últimos 40 anos." (sic)
"Solicito cópia do texto do PLN 31/1979, que dispõe sobre a concessão comercial entre
produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre, bem como todos
os documentos que foram anexados a sua tramitação, a fim de resgatar as justificativas
e opiniões dadas na época."
"De acordo com o portal da transparência existem 42 cargos vagos para Analista de
Informática Legislativa. Gostaria de saber quantos desses cargos são de Analista de
Desenvolvimento de Software e quantos são de Analista de Suporte." (sic)
"Solicito receber a cópia do texto completo do PLS 559/2013, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública."
"Nos termos da Lei 12.527/2011, solicito cópia dos seguintes documentos referentes
ao processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff: 1 - Notas taquigráficas, ou
transcrições, dos Testemunhos no Senado Federal, na Comissão do Impeachment e no
Plenário; 2. Ata da votação de recebimento da denúncia em maio, quando do
afastamento da Presidenta; 3. Votações finais; 4. Notas taquigráficas e documentos
apresentados pela Defesa; 5. Perícia no Senado; Respeitosamente, no aguardo". (sic)
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