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

Maio de 2018
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 133 (ANEXO I)
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2. Prazo de resposta

Anual
Mensal

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

PEDIDOS
52
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1
1
2
7
1
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12,7%
6,0%
1,5%
11,2%
3,8%
1,5%
3,7%
0,8%
0,8%
1,5%
5,3%
0,8%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
Não houve negativa de acesso a pedidos formulados no mês de maio de 2018.
Não houve recursos a pedidos formulados no mês de maio de 2018.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
"Boa noite! Procurei pela exposição de motivos da Lei 13.467/17, que trata da
reforma trabalhista, mas não consegui encontrar no site. Gostaria que me
fizessem a gentileza de me enviar, se possível. Obrigado!" (sic)
"Olá, estou realizando Trabalho de xxx. O xxx tem como tema um aspecto
processual no âmbito do Direito Tributário, especificamente em relação à ação
de repetição de indébito de tributos indiretos.No Código Tributário Nacional CTN, o tema está contido, mormente, no art. 166.Ciente de que no Direito, por
vezes, buscamos entender o espírito do legislador - vontade do legislador penso ser de especial relevância ter acesso ao discutido quando da edição do
vigente CTN, em relação ao artigo apontado.É nesse sentido a solicitação.Em
resumo: gostaria de obter, se possível, as informações constantes do acervo
dessa Casa Legislativa quanto às discussões, texto no anteprojeto, comissões,
debates, pesquisas técnicas, pareceres e etc., relacionados à edição do art. 166
do CTN.Em muito contribuiria com minha pesquisa.Desde já, agradeço." (sic)
"Solicito o edital do pregão 43/2018, pois, de acordo com a lei 8.666 de 21 de
junho de 1993, deve ser disponibilizado até 15 dias antes de ocorrer o evento, e
hoje, dia 02/05, ainda não está disponível no site do Senado, visto que a data
para encerrar o envio das propostas é até dia 16/05."
"Solicito os textos na integra, das emendas sugeridas pelo Senado, do PLC
63/1971, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas e da outras providências. Este projeto foi
transformado na Lei 5.764 de 16/12/1971.Peço que minha resposta, seja
encaminhada por meio do meu email xxx."
"Boa tarde! Gostaria de solicitar, em meio digital, se possível, a proposta e as
justificativas que deram origem à Emenda Constitucional nº 18 de 1965 para fins
de elaboração de trabalho xxx. Grata desde já, xxx." (sic)
"Ao Protocolo da Presidência do Senado da República Caro senhor, chefe e/ou
responsável pelo setor de protocolo do Senador Federal, com base no artigo 5º
(XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011
– a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, dirijo-me respeitosamente a
Vossa Senhoria, com o objetivo de apresentar o seguinte REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES.Ref. Pedido de Impeachment do Ministro do Supremo Tribunal
Federal, o Sr. Dr. xxx protocolo 33031187 – de 22/12/2018.
1. Requeiro, na forma de Certidão, seja informado precisamente, qual é o
estágio atual do processo do pedido de Impeachment referenciado acima,
expondo-se as seguintes informações:1.a Em qual setor se encontra o
documento;1.b Deste setor, qual o tempo necessário ao prosseguimento do
trâmite legal;1.d Há previsão para que o pedido chegue às mãos do Presidente
do Senado;1.e Qual o prazo previsto para que o pedido chegue a de todos os
Senadores;2. Em cumprimento ao artigo 11 da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, aguarda-se a resposta, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados do protocolo deste Requerimento.3. Requer a resposta em forma de
Certidão, e que seja enviada por e-mail, cito:(colocar seu email
aqui)Atenciosamente,xxx (SIC)
"Existe alguma fonte para visualizar todas as ações parlamentares de um
determinado senador? Alguma coisa do tipo getAcoesSenador(idSenador)?"
(sic)
"Gostaria de saber qual é o valor do salário de um Senador da República."

SITUAÇÃO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

"Informações de Valores de ContratosEm atenção às informações do xxx quanto
à celebração de contratos com a empresa xxx, nos últimos TRÊS anos, solicita
INFORMAR:a) o(s) número(s) do(s) contrato(s);b) o valor do contrato;c) a
existência e valor de eventual saldo em favor da empresa;d) a autoridade
competente e endereço para indicação do crédito à penhora." (sic)
"Olá, solicito por meio da Lei de Acesso à informação a frequência de todos os
senadores nos meses de março e abril, bem como, no caso dos faltantes, o
desconto devido no salário de cada um ou a justificativa apresentada para evitar
o desconto, conforme previsto em lei. xxx. (sic)
"Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber se
TODOS os Analistas Legislativos / Especialidade Administração exercem TODAS
as atribuições previstas para esse cargo no Regulamento Administrativo do
Senado Federal (RASF), já que as atribuições previstas no RASF abrangem áreas
bastante diversas do conhecimento e de atuação, como administração,
planejamento, formulação, organização, coordenação, gestão, supervisão,
implementação, acompanhamento, controle e avaliação nas áreas de:
desenvolvimento
organizacional;
documentação
e
informação;
desenvolvimento e gestão de pessoas; recursos materiais e patrimoniais;
licitação e contratos administrativos; finanças e orçamentos públicos;
governança corporativa e controle interno; pesquisas, análises, instruções
processuais e relatórios em matéria administrativa; auditorias e perícias;
fiscalização técnica de contratos; e outras atividades correlatas.
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta.
Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Solicito a votação nominal da MPV 471/2009, que estabelece incentivos fiscais
para o desenvolvimento regional, transformado a mesma em norma jurídica."
Ao Protocolo da Presidência do Senado da RepúblicaCaro senhor, chefe e/ou
responsável pelo setor de protocolo do Senador Federal, com base no artigo 5º
(XXXIII) da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011
- a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, dirijo-me respeitosamente a
Vossa Senhoria, com o objetivo de apresentar o seguinte REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES. Ref. Pedido de Impeachment do Ministro do Supremo Tribunal
Federal, o Sr. Dr. xxx protocolo 33031187 - de 22/12/2018.
1. Requeiro, na forma de Certidão, seja informado precisamente, qual é o
estágio atual do processo do pedido de Impeachment referenciado acima,
expondo-se as seguintes informações: 1.a Em qual setor se encontra o
documento;1.b Deste setor, qual o tempo necessário ao prosseguimento do
trâmite legal;1.d Há previsão para que o pedido chegue às mãos do Presidente
do Senado;1.e Qual o prazo previsto para que o pedido chegue a de todos os
Senadores;2. Em cumprimento ao artigo 11 da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, aguarda-se a resposta, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados do protocolo deste Requerimento.3. Requer a resposta em forma de
Certidão, e que seja enviada por e-mail, cito: xxx
Boa tarde, tenho a intenção de prestar concurso para o senado federal, gostaria
de saber se há previsão para a realização do concurso ?
Atenciosamente, (sic)
Gostaria de saber onde posso conseguir dados das presenças de senadores em
sessões de comissões e/ou plenário nos dados abertos. Caso não tenha, onde
posso adquirir tal informação?" (Sic) Att, xxx.

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Senhora Senadora da República,Venho, através deste e-mail, solicitar de
Vossa senhoria, materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha
residência, dos quais me ajudarão no processo de estudo que venho passando.
Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por
Vossa Excelência.Se possível, gostaria de receber Vade Mecum, Constituição
Federal (CF) atualizada, assim como códigos e anteprojetos que estão em
discussão no Congresso Nacional.Desde já agradeço a atenção e
disponibilidade.Segue, logo abaixo, meus dados para envio.xxx
"Informações sobre o controle de despesas parlamentares - 4 Requisitamos
acesso às informações listadas abaixo, referentes ao controle de despesas
parlamentares. Para fins de adequada compreensão das informações
fornecidas, requer-se que cada resposta indique o item específico ao qual se
refere 1 – No que diz respeito ao procedimento para a solicitação de
ressarcimento feita pelo Senador, nos termos do art. 6º do Ato do PrimeiroSecretário nº 05 de 2014:1.1 – Tendo em vista que o formulário é padronizado,
existe algum sistema eletrônico para a sua administração, gestão e
controle?1.1.1 – Caso sim:1.1.1.1 – Desde quando?1.1.1.2 – Este sistema está
integrado com os demais sistemas para controle das despesas
parlamentares?1.1.2 – Caso não:1.1.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito,
isso ocorre?1.1.2.2 – Existe alguma previsão, aproximada ou estimada, para a
implementação de um formulário eletrônico?1.1.2.3 – Já foi avaliada a
implementação ou cooperação técnica com a Câmara dos Deputados para fins
de utilização do CotasNet (sistema utilizado naquela casa legislativa)?1.1.2.3.1
– Caso sim: quais foram as conclusões a que chegou esta avaliação?" (sic)
"Informações sobre o controle de despesas parlamentares - 1 Requisitamos
acesso às informações listadas abaixo, referentes ao controle de despesas
parlamentares. Para fins de adequada compreensão das informações
fornecidas, requer-se que cada resposta indique o item específico ao qual se
refere.1 – O Senado Federal possui alguma tecnologia ou sistema eletrônico
para fins de análise e auditoria de documentos referentes às despesas
parlamentares?1.1 – Caso sim:1.1.1 – Desde quando?1.1.2 – Qual seria o nome
deste sistema?1.1.3 – Quem foi o responsável pelo seu desenvolvimento
inicial?1.1.3.1 – Caso o desenvolvimento inicial tenha sido feito por órgão ou
entidade externo ao Senado Federal:1.1.3.1.1 – Qual espécie de vínculo jurídico
foi estabelecido entre o Senado e o desenvolvedor?1.1.3.1.1.1 – Caso tenha sido
mediante contratação ou convênio, requisitamos acesso ao inteiro teor
digitalizado deste instrumento jurídico, bem como seus eventuais
anexos;1.1.3.2 – Caso o desenvolvimento inicial tenha sido feito pelo próprio
Senado Federal:1.1.3.2.1 – Qual foi o órgão responsável pelo
desenvolvimento?1.1.3.2.2 – Quantos agentes públicos estavam envolvidos no
processo de desenvolvimento?1.1.3.2.3 – Qual o seu vínculo jurídico com o
Senado?1.1.3.2.4 – Estes agentes, em todo ou parte, ainda possuem vínculo com
o Senado?1.1.3.2.5 – Quais são os nomes destes agentes?1.1.3.2.6 – Qual é a
formação universitária destes agentes?" (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Informações sobre o controle de despesas parlamentares - 3 Requisitamos
acesso às informações listadas abaixo, referentes ao controle de despesas
parlamentares. Para fins de adequada compreensão das informações
fornecidas, requer-se que cada resposta indique o item específico ao qual se
refere.
1 – Caso o Senado utilize algum sistema eletrônico para fins de controle das
despesas parlamentares, existe, no código-fonte deste sistema, alguma
funcionalidade
ou
algoritmo
que
verifique
automaticamente:
1.1 – Se os CNPJ das empresas ou entidades fornecedoras informadas pelos
parlamentares
ou
suas
assessorias
estão
ati-vos?
1.2 – Se os CNPJ das empresas ou entidades fornecedoras informadas pelos
parlamentares
ou
suas
assessorias
são
válidos?
1.3 – Se constam no quadro societário das empresas ou entidades fornecedoras
informadas pelos parlamentares ou suas assessorias o próprio parlamentar ou
parente seu até o terceiro grau, nos termos do art. 3º, §2º do Ato do PrimeiroSecretário
nº
5
de
2014?
1.3.1 – O Senado Federal possui base de dados informatizada na qual constem
todos os parentes dos parlamentares até o terceiro grau?
1.4 – Se alguma das hipóteses descritas nos incisos I, II e III do art. 4º do Ato do
Primeiro-Secretário nº 5 de 2014 efetivamente se concretizou?
1.4.1 – Caso as hipóteses descritas nestes incisos sejam também controladas por
outro órgão do Senado, existe compartilhamento das bases de dados entre este
órgão e o órgão responsável pelo controle da CEAPS para fins de controle do art.
previsto no art. 4º do referido ato do Primeiro-Secretário?
1.4.1.1 – Existe efetivamente banco de dados sobre o assunto?"

ATENDIDO

"Informações sobre a transparência ativa informações de despesas
parlamentares - 1 Requisitamos acesso às informações listadas abaixo,
referentes a transparência ativa de informações de despesas parlamentares.
Para fins de adequada compreensão das informações fornecidas, requer-se que
cada resposta indique o item específico ao qual se refere.
1 – Por quais motivos, de fato e de direito, o Senado Federal não disponibiliza
mediante transparência ativa as imagens das notas fiscais das despesas
parlamentares, nos termos do art. 4, IX e art. 8º, caput e §1º, III da Lei Federal
12.527/11?
1.1 – Caso a motivação para a não disponibilização destas informações mediante
transparência ativa esteja relacionada aos possíveis custos para a
implementação:
1.2.1 – Houve alguma análise ou estimativa formal acerca de quais seriam os
custos
em
questão?
1.2.1.1
–
Caso
sim:
1.2.1.1.1 - Requisitamos acesso ao inteiro teor desta análise;
1.2.1.1.2 – Esta análise para a implementação da transparência ativa mediante
a digitalização dos documentos considerou os custos nos cenários:
1.2.1.1.2.1 – Digitalização completa de todo o acerco de documentos?
1.2.1.1.2.2 – Digitalização parcial e prospectiva (não retroativa) do acervo de
documentos?
1.2.1.2
–
Caso
não:
1.2.1.2.1 - Por quais motivos, de fato e de direito, não foi realizada esta análise?
1.2.1.2.2 – De que maneira o Senado Federal chegou à conclusão de que os
custos para implementação da transparência ativa seriam elevados diante da
ausência
de
análise
ou
estimativa?
1.2.2 – Houve alguma avaliação por parte do Senado Federal no sentido de
implementação da metodologia e sistema eletrônico atualmente utilizada pela
Câmara dos Deputados para fins de disponibilização mediante transparência
ativa das notas fiscais de despesas parlamentares?" (sic)

ATENDIDO

"Informações sobre o Serviço de Gestão da Secretaria de Finanças, Orçamento
e Contabilidade do Senado Federal - 1 Requisitamos acesso às informações
listadas abaixo, referentes ao funcionamento do Serviço de Gestão da Secretaria
de Finanças, Orçamento e Contabilidade do Senado Federal (SGSFOC):
1 – Quantos agentes públicos (em sentido amplo: estatutários, comissionados,
estagiários, agentes políticos, etc) exercem atividades no órgão em questão?
1.1 – Qual é a formação acadêmica/universitária de cada um dos agentes
públicos
em
questão?
2 – Quem é a autoridade pública responsável pela chefia imediata do órgão?
2.1 – Qual é o seu nome, currículo profissional completo e vínculo jurídico com
o
Senado
Federal?
3 – Qual é o órgão superior ao qual está vinculado o SGSFOC?
4 – O SGSFOC possui manuais operacionais ou de procedimentos nos quais
estejam descritas as técnicas e metodologias de trabalho de fiscalização,
controle
e
monitoramento
das
despesas
parlamentares?
4.1 – Caso sim, requisito acesso ao inteiro teor destes documentos.
4.2 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
4.3 – Caso não seja a SGSFOC o órgão responsável pela fiscalização, controle e
monitoramento das despesas parlamentares ou tais atribuições sejam exercidas
de forma simultânea por mais de um órgão, requisitamos indicação de quais
seriam
os
órgãos
em
questão.
4.3.1 – Caso positivo o requerimento do item 4.3, requisitamos que os sejam
fornecidas as informações listadas no item 1 a 4.2 no que diz respeito a estes
novos órgãos". (sic)

ATENDIDO

"Informações sobre o controle de despesas parlamentares - 2 Em
complementação
ao
Protocolo
SIC
0007356/18/WW:
1.1.4 – Quem é o atual responsável pelo desenvolvimento, manutenção e
atualização
deste
sistema?
1.1.4.1 – Caso o desenvolvimento inicial tenha sido feito por órgão ou entidade
externo
ao
Senado
Federal:
1.1.4.1.1 – Qual espécie de vínculo jurídico foi estabelecido entre o Senado e o
desenvolvedor?
1.1.4.1.1.1 – Caso tenha sido mediante contratação ou convênio, requisitamos
acesso ao inteiro teor digitalizado deste instrumento jurídico, bem como seus
eventuais
anexos;
1.1.4.2 – Caso o desenvolvimento inicial tenha sido feito pelo próprio Senado
Federal:
1.1.4.2.1 – Qual foi o órgão responsável pelo desenvolvimento?
1.1.4.2.2 – Quantos agentes públicos estavam envolvidos no processo de
desenvolvimento?
1.1.4.2.3 – Qual o seu vínculo jurídico com o Senado?
1.1.4.2.4 – Estes agentes, em todo ou parte, ainda possuem vínculo com o
Senado?
1.1.4.2.5
–
Quais
são
os
nomes
destes
agentes?
1.1.4.2.6 – Qual é a formação universitária destes agentes?
1.1.5 – Em quais linguagens de programação este sistema se baseia?
1.1.6 – Este sistema já foi objeto de alguma auditoria, avaliação ou exame
específico por parte de órgãos de controle interno ou externo?
1.1.6.1
–
Quando?
1.1.6.2 – Quais foram os órgãos que realizaram estas auditorias, avaliações ou
exames?
1.1.6.2.1 – Caso estas auditorias, avaliações ou exames tenham sido realizadas
por órgãos de controle interno, requisitamos acesso ao inteiro teor dos
documentos referentes a estes processos". (sic)
"Gostaria de receber a lista completa de todos os senadores que estão em
exercício no Senado Federal."
"Preciso do projeto (PLS) 212/2016 e ou da Lei sobre Leitura e Escrita. "(sic)
"Bom
dia.
Meu nome é xxx, e meu tema de pesquisa é a História da Polícia, com ênfase
nos processos de constituição e burocratização das modernas polícias no Brasil.
Por esse motivo, gostaria de solicitar que me fosse informado, se possível, quais
são as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que atualmente tramitam no
Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) referentes ao
tema da UNIFICAÇÃO das Polícias Civis e Militares, bem como as PECs que
tratam da DESMILITARIZAÇÃO das Polícias Militares e/ou da constituição de
POLÍCIAS DE CICLO COMPLETO.xxx
"Prezados, Solicito a lista de presença de todos os Senadores da República desde
o início deste ano legislativo até o dia 04.05.2018. Por Senador e por dia.
Atenciosamente. xxx." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Informações sobre o Conselho de Transparência e Controle Social - 1
Requisitamos acesso às informações listadas abaixo, referentes ao Conselho de
Transparência
e
Controle
Social:
1 – Colegiado em questão se encontra atualmente em funcionamento?
1.1
–
Caso
não:
1.1.1 - Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.1.2 – Existe algum prazo, aproximado ou estimado, para o reestabelecimento
das
atividades
do
colegiado?
Qual?
1.2.1
–
Caso
sim:
1.2.1.1 – Foi realizada alguma reunião após a 16 Reunião Ordinária do
colegiado?
1.2.1.1.1 – Caso sim, por quais motivos, de fato e de direito, as atas destas
reuniões não estão disponibilizadas eletronica-mente mediante transparência
ativa e independentemente de requerimentos, nos termos do art. 8º, caput da
Lei
Federal
12.527/11?
1.2.1.1.2 – Caso não, por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.2.1.2 – Quem são os atuais membros do colegiado (nome e entidade que
representam)? Quais são os seus contatos (e-mail e telefone)?
1.2.1.2.1 – Por quais motivos, de fato e de direito, estas informações não estão
disponibilizadas eletronicamente mediante transparência ativa e
independentemente de requerimentos, nos termos do art. 8º, caput da Lei
Federal 12.527/11?" (sic)
"Informações sobre Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e
Documentos do Senado Federal – 1 Requisitamos acesso às informações listadas
abaixo, referentes à Comissão Permanente de Acesso a Dados, Informações e
Documentos
do
Senado
Federal:
1 – O colegiado em questão se encontra atualmente em funcionamento?
1.1
–
Caso
não:
1.1.1 - Por quais motivos, de fato e de direito, isso ocorre?
1.1.2 – Existe algum prazo, aproximado ou estimado, para o reestabelecimento
das
atividades
do
colegiado?
Qual?
1.2.1
–
Caso
sim:
1.2.1.1
–
Quem
são
os
membros
do
colegiado?
1.2.1.2 – Em que periodicidade ocorrem as suas reuniões ordinárias?
1.2.1.3 – Por quais motivos, de fato e de direito, as atas das reuniões ordinárias
e extraordinárias deste colegiado não estão disponibilizadas eletronicamente
mediante transparência ativa e independentemente de requerimentos, nos
termos
do
art.
8º,
caput
da
Lei
Federal
12.527/11?
1.2.1.3.1 – Requisito acesso ao inteiro teor das atas das reuniões ordinárias e
extraordinárias deste colegiado que tenham sido realizadas nos anos de 2017 e
2018, inclusive". (sic)
"Prezados,
de acordo com a Lei de Acesso à Informação, gostaria de solicitar os dados
referentes às viagens em missão oficial ao exterior de todos os senadores nos
anos de 2016 e 2017. O registro das viagens para o exterior de cada senador,
duração, destino, missão e valor das despesas.Muito obrigada pela
atenção.Atenciosamente,xxx

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

"Solicito receber de forma impressa todas as pautas de reuniões dos
parlamentares referentes à Saúde, à Segurança, à Educação e ao Transporte
Público, do período de 2010 a 2018."
"Boa
tarde.
Sou aluno da pós-graduação da USP na área de Direito à Saúde, especialmente
estou trabalhando com as constituições de 1946 e 1988, com as
comissões/subcomissões de saúde, os artigos produzidos nessa área e a atuação
de seus parlamentaresAssim, gostaria de contar com a ajuda no sentido de
encontrar informações pertinentes a atuação dessas subcomissões e de seus
parlamentares.OBRIGADO,xxx
"Olá!Gostaria de ter acesso às discussões parlamentares e das comissões a
respeito da Emenda Constitucional 47/2005 e da lei 12.470/2011. Onde
encontro?Obrigada, xxx." (sic)
"Solicito lista com o nome, o telefone e o e-mail dos senadores, assim como, a
biografia completa dos 81 parlamentares da atual legislatura."
"Boa tarde, gostaria de saber onde posso encontrar informações sobre
concursos e/ou editais de concursos para o Senado Federal. Procurei no site,
mas
não
encontrei
nenhuma
área
específica
sobre
isso.
Desde já, muito obrigado." (sic)
"Olá, gostaria de solicitar a tramitação da matéria no Senado Federal sobre a
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a
Mulher de 1984 Obrigada" (Sic)
"Olá,
Estou fazendo uma pesquisa e gostaria de saber quantos processos o Senado
tem sustado pelo senadores, de processos contra parlamentares. E se é possível
também me dizer quantos processos já foram autorizados. Onde pego essas
informações?" (sic)
"Gostaria de receber em formato CSV uma planilha com o nome completo e a
quantia recebida por cada senador ou deputado federal que foram ressarcidos
pelo IPC em 1999, após a extinção do referido instituto." (sic)
"Boa noite, queria saber se o concurso para o Senado, já aguardado desde 2016,
tem alguma previsão mais concreta."
"Prezados senhores. Desde algum tempo, juntamos documentos sobre a vida
e obra do ex-senador xxx. O nosso objetivo é criar um acervo de textos, livros,
entrevistas e vídeos a respeito dele no Arquivo Público Municipal de xxx, terra
em que nasceu. Devido a isso, gostaria de sabe como posso obter o material
sobre xxx existente no Senado e em que condições poderíamos realizar (doação,
aquisição, etc,). xxx." (sic)
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"Bom dia, Gostaria de confirmar a natureza dos dados disponíveis na aba
Estatísticas. Na página inicial do site do Senado Federal, cliquei em Atividade
Legislativa e depois em Estatísticas (opção localizada abaixo do subitem
Relatórios
Legislativos).
Fui
redirecionado
ao
seguinte
site:
http://www9.senado.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=senado%2F
painel%20legislativo.qvw&host=QVS%40www9&anonymous=true Nesse site,
logo na primeira seção (Matérias), selecionei todos os anos entre 1999 e 2017
(incluindo ambos) e fiz o download em planilha do Excel de todas as matérias
disponíveis. Pelo que entendi, os dados baixados são todas as matérias que,
concomitantemente: (i) foram iniciadas desde 1999 no Senado Federal; e (ii)
foram apreciadas pelo Senado Federal desde 1999. Gostaria de confirmar se
essa descrição é verdadeira.Como estou usando os dados para fins acadêmicos,
preciso saber com exatidão a natureza dos dados.Muito obrigado!" (sic)
"Bom dia, estou procurando jurisprudências acerca de julgados no Tribunal de
Ética do Senado. Como fazer para acessar? Para pesquisar." (sic)
"Solicito o envio dos documentos que compreendem as despesas com a
Divulgação da Atividade Parlamentar do Senador xxx, dos seguintes meses e
anos, dezembro de 2014, dezembro de 2015 e abril de 2018, os quais totalizam
o valor de xxx reais em Dezembro de 2015, xxx reais em abril de 2018 e xxx reais
em dezembro de 2014. Esse documento deve ser uma nota fiscal, discriminando
com o que foi gasto esse valor. Inforo que já tive acesso ao portal da
transparência, porém o mesmo não dá opção para que o cidadão tenha acesso
ao documento físico, ou mesmo para que faça a impressão através de um
download."
"Gostaria de saber o trâmite do Decreto 8.473/2015 quando ainda era um
projeto, quais os votos, justificativas, enfim, toda a história de como esse
decreto surgiu e seu trâmite até a aprovação." (Sic)
"Gostaria de mais informações sobre a ação popular impetrada pelo xxx por
conta da securitização, movida em janeiro de 2018." (Sic)
"Boa tarde, Sou xxx e busco informações sobre o Projeto de Lei 3832/1958 da
Câmara dos Deputados que foi encaminhado para o Senado Federal por volta
de maio de 1962 e retornou a C.D. através do Ofício 405 do 1º Secretário com a
rejeição por parte do S.F. do substitutivo 3832-C/1958. Gostaria se possível ter
acesso a tramitação e demais documentos deste projeto quando tramitou nesta
casa. Agradeço desde já. Atenciosamente, xxx"(sic)
"Solicito todos os projetos que tramitam no Senado Federal que versam sobre
a empresa xxx"
"Qual a composição do gabinete do Senador xxx?" (sic)
"Solicito a Ata da audiência pública que acorreu dia 08/05/18, que tratou sobre
o requerimento da CCT n° 3/2018, que trata de esclarecimentos a respeito das
autorizações que foram concedidas às empresas e entidades para executarem
serviços de retransmissão de televisão."
"Solicita o envio dos documentos que compreendem as despesas com a
Divulgação da Atividade Parlamentar da Senadora xxx, dos seguintes meses,
fevereiro, março e abril de 2018, os quais totalizam o valor de xxx reais. Esse
documento deve ser uma nota fiscal, discriminando com o que foi gasto esse
valor. Informo que já tive acesso ao portal da transparência, porém o mesmo
não dá opção para que o cidadão tenha acesso ao documento físico, ou mesmo
para que faça a impressão através de um download."
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Solicito o envio do documento que compreende as despesas com a Divulgação
da Atividade Parlamentar do Senador xxx, do mês de março de 2018, no valor
xxx reais. Esse documento deve ser uma nota fiscal, discriminando com o que
foi gasto esse valor. Informo que já tive acesso ao portal da transparência,
porém o mesmo não dá opção para que o cidadão tenha acesso ao documento
físico, ou mesmo para que faça a impressão através de um download.
"Solicito a exposição de motivos da PEC 56/2014, que trata sobre aposentadoria
por invalidez."
"Solicito o envio das Notas Taquigráficas da Audiência Interativa realizada pela
CAS no dia 03/05/2018, que debateu a regulamentação das atividades dos
profissionais auxiliares e técnicos em enfermagem que trabalham em
Cooperativas e Home Care. Solicito o envio, pois o Portal do Senado
disponibilizou as Notas somente em áudio, sendo que preciso destas por escrito.
"
"Prezados, consultando os dados abertos, localizei uma emenda no serviço de
textos
para
a
SCD
00003/2018:http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/textos/132741.
Ao verificar o serviço de emendas, no entanto, não localizamos esta mesma
emenda:
http://legis.senado.leg.br/dadosabertos/materia/emendas/132741.Poderiam,
por gentileza, nos informar se é um erro ou existe algum motivo específico para
a emenda de código xxx não estar no serviço de emendas?" (sic)
"Boa noite! Gostaria de saber se no próximo concurso público para o Senado
haverá vagas para Analista / Saúde-Enfermagem e para Consultor / Saúde. Essas
informações são de extrema importância para a minha preparação. Espero
resposta, obrigada!" (sic)
"Excelentíssimo Senhor Senador da República,Venho, através deste e-mail,
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência.
Tenho um grande interesse pela Constituição e desde pequeno desenvolvi um
gosto pelo estudo das leis do país, embora na escola o assunto fosse
mencionado de maneira vaga. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e
projetos desenvolvidos por Vossa Excelência, porque, em minha opinião, não se
pode esperar cidadãos que se comprometam em cumprir os devidos deveres,
sem um conhecimento aprofundado do nosso código de leis e condutas.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 e o tempo disponibilizado para leitura deste
documento.xxx
"Gostaria de saber quando ocorrerá o próximo concurso público para o Senado
Federal."
"Olá! Gostaria de saber informações sobre uma possível contratação de serviços
da empresa xxx, registrada com o xxx. Falo da Prefeitura de xxx e gostaria de
saber informações sobre a existência desse processo de contratação, para
verificar a possibilidade de efetivar o mesmo contrato de serviço para o órgão."
(Sic)
"Boa noite. Visando subsidiar pesquisa acadêmica na área de Educação,
gostaria de ter acesso ao projeto apresentado pelo então Senador xxx quando
da elaboração da Lei nº 9394/96 (LDB)."
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"Solicito uma lista que contenha os dados sobre todas as profissões de todos os
senadores da república. Informo que já visualizei o perfil dos parlamentares no
site do Senado Federal, no portal Biografia, porém, necessito de obter essa lista
completa para ter mais praticidade na visualização dos arquivos."
"Prezados
Senhores,
boa
tarde!
xxx Estou fazendo um estudo histórico do Código Tributário Nacional e já tenho
o Projeto de Lei e o Anteprojeto, elaborado pela Comissão Especial do Ministério
da Fazenda, em 1954, presidida pelo Prof. xxx. Li num artigo que em 1965, o
Presidente da República retirou o Projeto de Lei do CTN do Congresso Nacional
e promoveu alterações no texto, encaminhando-o novamente ao CN, com os
ajustes necessários à EC 18/65, pois bem. Seria muito importante para minha
dissertação ter acesso ao texto final do Projeto do CTN, com as alterações
promovidas pelo Presidente da República, e à exposição de motivos
encaminhada ao CN com as aludidas alterações. Isso porque o estudo que faço
aborda o § 4º do art. 150, do CTN, e seria muito interessante para minha tese
saber quais razões levaram o legislador a incluir o referido § 4º, no art. 150, do
Código, haja vista que ele não constava do Projeto de Lei elaborado pelo prof.
xxx
"Primeiramente, venho agradecer pelo envio das respostas do requerimento de
número nº xxx. Em seguida, informo que algumas questões não foram
respondidas com clareza. Em razão disso, reencaminho as mesmas:1) Qual o
percentual dos itens monográficos (entenda livros) adquiridas por compra e
doação? Discrimine, separadamente, as cifras dos últimos três anos.
2) Quais os itens monográficos (entenda livros) foram incorporados ao acervo
da Biblioteca nos anos de 2015, 201" (Sic)
"Solicitação a indicação do webservice de dados abertos em que posso ter
acesso ao campo assunto, que classifica cada uma das proposições normativas
(PLS, PDS, PEC etc): exemplo PEC 3/2002 está classificada no campo Assunto
como Econômico-Tributário." (Sic)
"Olá!! Estou escrevendo um projeto de lei para o xxx. Já pesquisei no site da
câmara e do senado se não há nenhum projeto parecido/igual, até agora não
encontrei. Quero ter a segurança total de não estar plagiando e para isso
gostaria de saber se é possível que enviem para mim, uma lista de projetos
envolvendo a conscientização e o uso de agrotóxicos no Brasil. Desde já
agradeço!!xxx
"Boa tarde, solicito o endereço para entrega de correspondência do Ex-senado
xxx, para envio de um agradecimento do xxx." (Sic)
"Boa Tarde!Gostaria de receber o parecer da CCJ do Senado sobre o PLS nº
149/15, convertido na Lei nº 13.654/18, para fins de estudos, haja vista a
declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/18 pelo
xxx. Seria possível? Muito Obrigado!" (sic)
"Prezado(a), bom dia.Gostaria de saber como faço para ter acesso ao texto
completo do PLS n° 75, de 1997, da autoria de xxx. Tenho interesse nesse projeto
de lei arquivado, porque realizo pesquisas sobre a difusão do ensino de línguas
africanas no Brasil e seria muito proveitoso ter acesso à argumentação da
proposta do referido senador a respeito da inclusão das línguas xxx no ensino
público brasileiro.Desde já, muito obrigado.xxx." (sic)
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"Realizo uma pesquisa sobre o PL nº 38 - Reforma Trabalhista, tramitação já
encerrada no Senado.Para complementar meu trabalho, necessito do o
relatório das manifestações /opiniões recebidas durante a consulta pública
sobre o PL nº 38 - Reforma Trabalhista. Tive acesso no portal do Senado Federal
o Ranking das proposições com mais opiniões na Consulta Pública, no entanto
não encontrei o conteúdo dessas manifestações.Assim, por gentileza, onde
posso encontrar o relatório com as manifestações do público.Desde já
agradeço." (sic)
"Boa tarde. Venho pesquisando o Projeto de Lei do Senado n° 136 de 1975, que
deu origem à Lei 6292 de 1975. Encontrei algumas informações aqui no site do
Senado, mas gostaria de saber se o arquivo é aberto à consulta dos documentos
produzidos durante a tramitação, ou mesmo se esses documentos estão
digitalizados (por exemplo, pareceres de relatores. No caso, me despertou
atenção o parecer do Sen. xxx).Obrigada, xxx." (sic)
"Gostaria de saber se há possibilidade de haver concurso público esse ano, já
que o número de cargos vagos é alto. Tenho vontade de iniciar os estudos para
um futuro concurso do Senado Federal, mas sem certeza alguma é
desistimulante. Obrigado." (sic)
"Prezados Responsáveis pelo SIS (Sistema Integrado de Saúde do Senado
Federal) Peço encaminhar-me, via e-mail, informações sobre a atual situação
econômico-financeira do SIS. xxx(sic)
"Realizo uma pesquisa sobre a participação social no processo da Reforma
Trabalhista como entrega de trabalho de conclusão de curso pela Câmara dos
Deputados. Em consulta ao portal do Senado não obtive o relatório da consulta
pública contendo as contribuições recebidas referente ao PLC nº 38/2017.
Verifiquei que consta o Ranking das proposições com mais opiniões na Consulta
Pública, inclusive PLC nº 38, com 188.955. Assim, solicito o relatório contendo o
conteúdo das contribuições recebidas." (sic)
"Olá necessito saber qual senador propôs a ideia do juiz das garantias na
reforma do código de processo penal e sua exposição de motivos referente ao
tema." (sic)
"Prezados, estou elaborando um trabalho acadêmico sobre a matéria de
recursos processuais, no âmbito do processo penal. Por isso, seria de
fundamental importância se me fossem disponibilizados os anais do Código de
Processo Penal (Decreto Lei 3.689/41), da época de sua elaboração.
xxx)
"Consulto os canais competentes do Senado Federal para confirmar a existência
de algum documento expedido por essa Casa Legislativa para a Câmara dos
Deputados, objetivando o aproveitamento do concurso realizado pela CD em
2014, em especial dos aprovados no certame para Analista Legislativo Atribuição Consultoria (carreira equivalente à de Consultor Legislativo do
Senado Federal). Caso exista de fato tal documento, possivelmente assinado
pelo Diretor Geral do Senado Federal, solicito a gentilez." (sic)
"Boa tarde. Gostaria de receber uma cópia do projeto referente à lei de
falência. Obrigado. Atenciosamente, xxx
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"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 e VADE MECUM
2018. Desde já agradeço a atenção. Segue, logo abaixo, meus dados para
envio.xxx
"Boa tarde. Gostaria de solicitar, se possível, o envio do projeto de lei conhecido
como nova lei de falências, referente à Lei nº 11.101/2005. Sou estudante de
direito e tenho um trabalho sobre a matéria e seria de extrema importância
obter acesso a esse documento, se possível. Agradeço desde já." (sic)
"Em atenção às informações do xxx quanto à celebração de contratos com a
empresa xxx, nos últimos TRÊS anos, solicita INFORMAR:a) o(s) número(s) do(s)
contrato(s); b) o valor do contrato;c) a existência e valor de eventual saldo em
favor da empresa;d) havendo retenção de valores, a que título e temporalidade
estão/ficarão retidos;e) a autoridade competente e endereço para indicação
do crédito à penhora." (sic)
"Olá, sou estudante do xxx e estou realizando meu projeto de xxx e estou
fazendo uma pesquisa, entre os demais órgãos federais, acerca das formas de
reconhecimento de pessoal utilizado no âmbito da Administração Pública.
Então, se for possível, gostaria de saber quais são as formas de reconhecimento
de pessoal que são utilizadas no ambito do Senado Federal. Caso haja alguma
portaria acerca do assunto, seria de extrema relevância se pudessem me
fornecer." (sic)
"Olá, bom dia, gostaria de saber se existe alguma lei em tramitação ou já
aprovada que beneficie microempresas na renegociação de dívidas de
empréstimo junto ao xxx contratado até 2015." (sic)
"Desejo informações sobre os gastos da Senadora xxx". (sic)
"Olá, gostaria de ter acesso à lista de presença dos senadores nas sessões de
plenárias de 2016, isto é, em quantas sessões cada senador esteve presente.
Obrigada." (Sic)
"Solicito receber a cópia do texto final do PLC 19/2018, que cria a Política
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)e institui o Sistema
Único de Segurança Pública (Susp)."
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"Prezados, estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo de
analisar a composição dos subsídios e benefícios dos Senadores no ano de 2016.
Agradeço o retorno ref. ao protocolos xxx, restam ainda algumas questões:
i- A que se refere o valor constante em "Passagens Emitidas" (Gastos não
inclusos nas Cotas para exercício da Atividade Parlamentar)? Este valor está
incluído no montante de "Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais?
Considerando que estes valores se referem a passagens aéreas, por que estão
separados? ii- Em relação aos abastecimentos de novembro e dezembro de
2016 disponibilizados no portal, os valores atribuídos ao "Gab. Sen. xxx referese ao Senador xxx? iii - Em relação ao Senador xxx, não encontrei na folha
suplementar 05/2016 valor ref. Ajuda de Custo Início de Mandato, o valor foi
pago ao senador?iv- Em relação ao Senador xxx não encontrei na folha
suplementar 06/2016 valor ref. Ajuda de Custo Fim de mandato, o valor foi pago
ao Senador?v- Em relação ao Senador xxx, a que se refere o valor de xxx na folha
suplementar 07/2016 Vantagens Indenizatórias/ Auxílios (destacando que o
auxílio moradia já foi contemplado na folha normal do mesmo mês)?vi- Está
correto o valor de xxx de auxílio moradia na folha normal 11/2016 do Senador
xxx
"Senhores, Desejo obter o(s) Projeto(s) de Lei sobre trabalho infantil artístico e
o Projeto PLS 231/05 sobre mesmo tema.Obrigado. Atenciosamente xxx
"Bom dia!Para efeito de pesquisa do Setor de Transportes, gostaria de obter
informações sobre o número de Senadores componentes da Comissão de
Infraestrutura (CI), ano a ano do período de 2005 a 2015, por estado.
As informações podem conter os dados referentes a dezembro de cada ano
(fechamento). Por exemplo: dez. 2015: Representante xxx: 01 Representante
xxx: 00 Representante xxx: 03 .... etc. (outros anos) Não precisa conter o nome
dos Senadores, só a quantidade Grato, xxx
"Solicito ao Senado Federal relatórios, dos anos 2017 e 2018, que são
realizados pela Comissão de Assunto Econômica sobre todas as análises de
investimento do Brasil, as quais são realizadas no exterior e também dos
investimentos de empresas do mercado internacional."
"Solicito o envio das cartas da sociedade civil para a CF de 88, com um banco
de dados fechados do estado de xxx e as imagens destas cartas. Peço, porque
no site do Senado não dá a opção de busca detalhada por estado."
"Gostaria de obter o regulamento (decreto, ato, não sei ao certo) que define as
atribuições dos cargos no Senado, em especial, os relacionados à área da
comunicação, tais como técnico em comunicação, analista legislativo, chefe de
serviço, assistente técnico, etc. O arquivo pode ser enviado por e-mail como
imagem, Word ou PDF." (sic)
"Solicito receber a lista completa com o nome de todos os senadores, número
de telefone, foto, endereço e CEP dos gabinetes para que eu possa enviar
correspondências aos parlamentares. Saliento que já fui orientado pelo Alô
Senado sobre o envio da resposta no dia 17/01/2018, contudo, até o momento,
não chegou em minha residência qualquer resposta. Esta solicitação é para um
trabalho escolar."
"Bom dia,Gostaria de obter o texto completo do PLC 14/2018.
Obrigada xxx." (sic)
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"Bom dia.Gostaria de informações acerca do quantitativo de terceirizados que
realizam atividades administrativas nessa Casa e se há previsão de substituição
dos mesmos por concursados.Obrigada." (sic)
"Solicito, 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 a." (sic)
"Com base na Lei de Acesso a Informações Públicas (Lei Federal 12.527/2011),
solicito:1. Quantos servidores do Senado Federal (tanto os estáveis quanto os
em estágio probatório) sofreram penalidade de demissão nos últimos 5 anos
(2013 a 2018)? Por favor, discriminar ano a ano.2. Destes (que sofreram a
penalidade de demissão), quantos decorreram de PAD (Processo Administrativo
Disciplinar) e quantos decorreram de decisão judicial?3. Destes, quantos eram
concursados, quantos eram comissionados." (sic)
"Venho por meio desta, solicitar acesso a cópia na íntegra do processo xxx A
resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio
eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e
a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação." (Sic)
"Prezados Srs, -Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber
uma tabela onde conste o Total de Servidores no SF, Total de Efetivos, Total de
Comissionados, % de Efetivos e % de Comissionados, para as datas de
31/12/20002, 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007,
31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,
31/JULHO/2014, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/JULHO/20016, 31/12/2016,
31/12/2017 E
30/ABRIL/2018 Favor reproduzir estes questionamentos
juntamente com a resposta.Muito obrigado pela atenção."(sic)
"Venho por meio desta, solicitar acesso a cópia na íntegra do processo nº xxx A
resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio
eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e
a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação." (Sic)
Prezados SrsCom base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de receber a lista
de nomes e período em que se deu o exercício no Senado Federal de servidores
oriundos do xxx do cargo "Gestor de Políticas Públicas e Gestão Governamental"
e de "Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental", previstos no
Acordo de Cooperação Técnica entre o Senado Federal e o xxx ACT xxx e demais
aditivos), Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a
resposta.Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Solicito a lista completa de publicações da gráfica do Senado desde 2014, com
data de publicação, custo das publicações e o responsável (senador ou órgão
solicitante)." (sic)
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EM TRATAMENTO

"Prezados, gostaria de complementar a solicitação anterior com uma questão
que ficou faltando: Quantos servidores do Senado Federal foram alvo de PAD
nos últimos 5 anos (2013 a 2018)? Por favor, discriminar ano a ano. Abaixo, o
questionamento original:1. Quantos servidores do Senado Federal (tanto os
estáveis quanto os em estágioprobatório) sofreram penalidade de demissão nos
últimos 5 anos (2013 a 2018)? Por favor, discriminar ano a ano.
2. Destes (que sofreram a penalidade de demis." (sic)
"Venho por meio desta, solicitar acesso a cópia na íntegra do processo xxx A
resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio
eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e
a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação." (Sic)
"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." (sic)
"Solicito na íntegra o Parecer n° 1.257/2000 da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal". (sic)
"O relatório Quadro de Pessoal do Senado Federal informa que existem 35
cargos vagos de Consultor Legislativo - Assessoramento Legislativo, contudo
gostaria de ser informado dos cargos vagos por sub-área da Consultoria." (Sic)
"Solicito, por gentileza, informação sobre a modalidade de outorga da Rádio
Senado. A Rádio Senado se enquadra na modalidade de emissora educativa nos
moldes da Portaria nº 4.335, de 17 de setembro de 2015?" (Sic)
"Gostaria de receber cópia da exposição de motivos e da tramitação da MPV
1602/1997, que originou a Lei 9.532/1997 que trata de isenção tributária. Minha
justificativa para o pedido é saber se a medida provisória sofreu alguma
mudança durante sua tramitação ou não."
"Prezado, gostaria de acessar os documentos referentes ao seguintes
protocolos: xxx (sic)
"Boa noite!Li atentamente sobre as questões que não são respondidas pela
Ouvidoria e, apesar de haver uma questão pessoal envolvida, meu
questionamento é de uma forma mais ampla. É sobre o Acordo de Cooperação
xxx
firmado
entre
o
Senado
Federal
e
o
xxx.
Gostaria de saber qual o grau de responsabilidade do Senado Federal com
relação à fiscalização de irregularidades administrativas contra seus servidores
cedidos no âmbito do xxx.No caso de irregularidades, a que setor o servidor
cedido deve recorrer no Senado Federal?Não é de responsabilidade do Senado
Federal cobrar ao xxx que as frequências de ponto sejam enviadas com
regularidade? O que o servidor deve fazer caso isso não esteja ocorrendo?
A Ouvidoria pode ter um papel na avaliação dessas irregularidades?
xxx
"Verifiquei, no site do Senado Federal, a tramitação das Petições 03/2017 e
09/2017, que oferece representação contra o Ministro do Supremo Tribunal
Federal, xxx, onde informa que esses pedidos foram encaminhados para o
mesmo local, ou seja, para a xxx. Com isso, gostaria de saber quem são os
funcionários responsáveis que compõem esse setor."
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Prezados, Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com o objetivo de
analisar a composição dos subsídios e benefícios dos Senadores no ano de 2016.
A fim de demonstrar os valores corretos evitando duplicação dos mesmos,
procuro esclarecer: Em relação as despesas médicas disponibilizadas no portal,
gostaria de saber se o valor de xxx (ano: 2016) foi realmente despesa do Senado
ou se parte deste valor foi descontado em folha dos Senadores/usuários?
Ressalto que meu interesse é sa!."(sic)
"Prezados,Gostaria de saber o nome da Autoridade de Monitoramento da LAI
no âmbito do Senado Federal, conforme previsto no Art 40 da Lei 12.527/2011."
(sic)
"Prezados/as,Venho, por meio deste, solicitar os seguintes documentos para
pesquisa:listas apreendidas pela polícia federal na casa do diretor da Odebrecht,
Ailton Reis, no dia 25 de novembro de 1993. Os documentos fazem parte dos
arquivos secretos (na época eram secretos) da CPI do Orçamento.
Grato!" (sic)
"Venho por meio desta, reiterar a solicitação feita no dia 18/05 (O número de
protocolo da sua solicitação é: xxx de acesso a cópia na íntegra do processo xxxA
resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em meio
eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o lugar e
a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação. (Sic)
"Solicito relação de documentos em que conste informação sobre:
Números dos contratos, datas de assinatura, datas de publicação, período de
vigência e períodos de prorrogações contratuais feitas pelo Senado Federal com
a empresa xxx, com a empresa xxx e com a empresa xxx, no período
compreendido entre 2011 a 2018, tendo em vista que estas informações não
estão disponíveis no sit" (Sic)
"Solicito cópia do Parecer
de
Força
Executória
n.
00292/2018/COASP/PRU1R/PGU/AGU, encaminhado ao Senado Federal por
meio do ofício nº 02633/2018/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU, de 07 de maio de
2018.A resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente,
em meio eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito,
o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter e reproduzir a referida
informação." (Sic)
"Venho por meio desta, reiterar a solicitação de acesso feita no dia 18/05 (O
número de protocolo da sua solicitação é: xxx a cópia na íntegra do processo xxx
A resposta a essa solicitação deve ser encaminhada, preferencialmente, em
meio eletrônico ou, na impossibilidade, que o Senado informe, por escrito, o
lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação." (Sic)
"Gostaria de receber cópias do texto inicial e das emendas aprovadas,
referente à MPV 1602/1997, que originou a Lei 9.532/1997, que trata de isenção
tributária. Minha justificativa para o pedido é saber quais mudanças a medida
provisória sofreu durante sua tramitação."
"Gostaria de saber se há uma data prevista para a realização do próximo
concurso do Senado Federal."
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"Solicito cópia do documento xxx A resposta a essa solicitação deve ser
encaminhada, preferencialmente, em meio eletrônico ou, na impossibilidade,
que o Senado informe, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá
consultar, obter e reproduzir a referida informação." (sic)
"Senhor Senador da República xxx! Venho, através deste e-mail, solicitar
materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha residência. Desejo
com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa
Excelência e me aprofundar mais nos meus estudos.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
Deus abençoe a todos"(sic)
"Gostaria de solicitar, baseado na Lei de Acesso a Informação, as notas fiscais
emitidas pela empresa xxx que o senador xxx entregou no período de Janeiro de
2017 até setembro do mesmo ano." (sic)
"Solicito a íntegra do relatório que foi lido na sessão do dia, 28/11/2012 da
CPMI Vegas (Cachoeira) que foi rejeitado e que teve como relator o Deputado
xxx. Peço porque esse relatório não está disponível na página do Senado."
"Prezados,Poderiam por gentileza encaminhar o Projeto do Relator aprovado
na data de 02.12.1997, conforme consta do andamento da tramitação da MP nº
1602/97 na Lei nº 9.532/1997. No referido relatório constam as informações
sobre as alterações da MP quando da sua conversão em Lei, dados estes que
preciso obter." (sic)
Bom tarde"Quero que me seja fornecido a votação nominal e a orientação dos
partidos referentes as seguintes leis:Lei Complementar 160 de 2017; 147 de
2014; 139 de 2012; Lei 13353 de 2016; 13043 de 2014; 12844, 12814, 12868,
12859, 12865, 12873, 12995 todas de 2013; 12780, 12832, 12715, 12794,
12715, 12788, 12649, 12688, 12598 e 12844 todas de 2012; 12469, 12546,
12469, 12598 e 12665 de 2011; 12213, 12249, 12350, 12350, 12431 e 12375 de
2010; Das seguintes medidas provisórias: 810 de 2017;" (sic)
Olá, Pesquisei bastante, mas não conseguir localizar as seguintes informações
no site do Senado referente aos gastos dos parlamentares.- qual é a verba
disponível para contratação de equipe de gabinete;- quantos assessores um
senador pode ter;- se a definição dos seus salários é livre dentro desta verba ou
há valores mínimos e máximos;- qual é o valor do vale-refeição dos membros de
um gabinete;- qual é o valor do auxílio-moradia do senador de xx;- se ainda há
13º salário para as." (sic)
"Boa tarde, preciso de alguns dados que não estou encontrando no site:*
Número de cargos comissionados;* Total gasto com os cargos comissionados
(salários e benefícios)* Total dos benefícios de cada Senador;* Carga horária do
Senador; Quantidade de dias de férias/recesso;* Total gasto com
aposentadorias e pensões de ex-senadores;* Total gasto com assistência de
saúde dos senadores, ex-senadores e familiares." (sic)
"Olá, gostaria de ter acesso às seguintes informações:- Editais e contratos de
terceirização de serviços de limpeza e segurança, referentes tanto à avença
atual como às duas avenças passadas.- Processos de penalidade ou de rescisão
nos contratos fornecidos.- O motivo específico da ocorrência de penalidade ou
da rescisão.Desde já agradeço." (SIC
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"Eu solicito a nota fiscal da empresa xxxem favor do Senador xxx de Janeiro de
2017 até Setembro de 2017." (sic)
"Tenho interesse na MP 817, sobre a inclusão de servidores de ex-territórios
nos quadros da União. Solicito a relação de votos a favor e contra,
individualmente dos parlamentares." (sic)
"Prezados, boa tarde! Poderiam, por favor, me orientar sobre o procedimento
para acompanhar propostas de alteração de legislação? Gostaria de
acompanhar as propostas de alteração da lei 9.279/96, a fim de verificar se há
alteração no sentido de incluir a possibilidade de registro de marca de posição.
Obrigada." (sic)
"Gostaria de receber, via LAI, o PDF da justificativa que originou a Lei nº
9.528/1997, que trata do auxílio por acidente."
"Solicito o envio da Redação final do PLC 52/2018, que foi aprovado pelo
Senado Federal em 29/05/2018 e enviada à sanção, pois ainda não consta na
página do Senado."
"o Senador xxx, destinou uma emenda para reforma do Hospital do Município
de xxx, portanto, gostaria de achar este documento para fins comprobatórios.
Gostaria que vocês me informassem o documento e o valor exato do recurso
destinado. Desde já. meu muito obrigado. xxx
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