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1 NÚMERO DE PEDIDOS
No mês de agosto foram recebidas 59 solicitações de informações.
No Anexo I encontra‐se a lista de todos os pedidos de informação.
2 PRAZO DE RESPOSTA
Dos 59 pedidos de informações, 15 (25,4%) foram atendidos em até
um dia, 17 (28,8%) foram atendidos entre dois e cinco dias, e 17 (28,8%)
entre seis e vinte dias. Nenhuma resposta excedeu o prazo de 20 dias.
Havia dez pedidos pendentes de resposta (16,9%) na data de emissão
deste relatório (4/9/2014). Todos os pedidos pendentes ao final do mês
de agosto encontravam‐se ainda dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias.
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2.1 PRAZO DE RESPOSTA EM 2014
Em relação ao ano de 2014, dos 591 pedidos de informações
recebidos até o mês de agosto, 193 (32,7%) foram atendidos em até um
dia, 135 (22,8%) foram atendidos entre dois e cinco dias, 219 (37,1%)
entre seis e vinte dias, e 34 (5,8%) em mais de 20 dias. Havia dez pedidos
pendentes de resposta (1,7% do total anual) na data de emissão deste
relatório (4/9/2014). Todos os pedidos pendentes até a data deste
relatório encontravam‐se dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias.
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3 TEMAS DOS PEDIDOS

ASSUNTO
ARQUIVO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
ATIVIDADE LEGISLATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
CEAPS E NOTA FISCAL
CONTRATOS E LICITAÇÕES
LEGISLAÇÃO
OUTROS
SENADOR
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
PORTAL DO SENADO E TRANSPARÊNCIA
Total geral

Total
geral
11
4
17
1
2
1
5
4
1
11
1
1
59

%
18,6%
6,8%
28,8%
1,7%
3,4%
1,7%
8,5%
6,8%
1,7%
18,6%
1,7%
1,7%
100,0%

4 NEGATIVAS DE ACESSO
Houve 3 (três) negativas de acesso no mês de agosto (5%) – uma
por tratar‐se de pedido genérico, outra por solicitar informações de
caráter pessoal, e ainda outra por solicitar uma legislação brasileira em
língua inglesa, da qual o Senado Federal não dispõe. Um pedido foi
parcialmente negado, também por envolver informações de caráter
pessoal. Nenhum desses pedidos gerou recurso.

5 PEDIDOS CUJAS RESPOSTAS ENCONTRAVAM‐SE DISPONÍVEIS NOS
PORTAIS DO SENADO FEDERAL
Ao todo, 16 (dezesseis) pedidos foram respondidos com referência
aos portais do Senado Federal.

Anexo I – Lista dos pedidos de informação
SOLICITAÇÃO

"Sou Aluno de Mestrado na Universidade Estadual do Ceará e minha
dissertação versa sobre a Unificação das Polícias no Brasil, ou seja, a fusão
da Polícia Militar com a Polícia Civil formando a Polícia Estadual e
realizando o ciclo completo de Polícia. Assim, gostaria de ter acesso aos
Anais dessa Casa Legislativa referente às discussões durante a
Constituinte/1987 que deram origem ao art. 144 da Constituição Federal
de 1988." (sic)
"Prezados Srs, A planilha de Quadro de Servidores disponível no portal da
transparência do SF indica que existem na SERH (Coluna D, campo Setor4,
conforme planilha) a quantidade de 20 Analistas Legislativos do cargo
Processo Legislativo (APLs) lotados nesta SERH.
Gostaria de saber:
1‐ As atividades exercidas por estes APLs na SERH caberiam aos Analistas
Administrativos‐ Especialidade Administração (AADMs) ?
2‐ Por que estes APLs estão lotados em uma área tipicamente
administrativa e não em uma área ligada diretamente ao processo
legislativo ?
3‐ Por que AADMs não foram lotados na SERH para exercerem essas
funções que estão sendo exercidas por estes APLs ?
Muito obrigado pela sempre presente atenção." (sic)
A cidadã solicita cópia do texto da Emenda Individual 29710022/2013,
apresentada a Lei Orçamentária Anual para 2013, de autoria do Senador
João Costa, suplente do senador Vicentinho Alves, e destinada ao
desenvolvimento social de indígenas do Tocantins.
"Como obter cópia de documentos dos acervos históricos do senado
relativos á história, da vila de santo amaro (Guarujá), da vila de São
Vicente, (São Vicente) da Vila do porto de Santos, (Santos) e Bertioga?
Atenciosamente, (...)" (sic)
"Sou membro da Operação Política Supervisionada (OPS) e solicito uma
cópia das notas fiscais discriminadas abaixo com base na Lei 12.527 de 18
de novembro de 2011.
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 12044441000174 ‐ P
NF/Recibo : 000000056
Dt. Emissão: 02/10/2012
Valor : 12.500,00
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 12044441000174 ‐ P
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NF/Recibo : 000000053
Dt. Emissão: 04/09/2012
Valor : 12.500,00
Parlamentar: RENAN CALHEIROS
Fornecedor : 12044441000174 ‐ P
NF/Recibo : 000000050
Dt. Emissão: 06/08/2012
Valor : 12.500,00
Certo de sua colaboração desde já agradeço.
www.ops.net.br" (sic)
"Gostaria de receber documento:
1) demonstrando o número de comissionados nomeados desde Julho de
2012 até a atualidade e nome de cada um;
2) sobre todos os processos administrativos que envolvem casos de
nepotismo no Senado Federal (numero do processo, nomes dos
envolvidos)" (sic)
"Boa noite, solicito levantamento dos últimos doze meses dos senadores
que alteraram a lotação para um valor maior que o salário dos servidores
antes da exoneração dos mesmos. Gostaria de um relatório completo com
informações dos senadores, dos servidores, valor da lotação anterior do
servidor e o valor da última lotação que o servidor foi alterado antes de
ser demitido. Gostaria da lista de todos os senadores que praticam essa
alteração antes da exoneração e quantas vezes eles praticaram nos
últimos 12 meses. Também gostaria da relação dos nomes dos servidores
que retornaram ao Senado após serem demitidos nos últimos 12 meses.
Obrigada," (sic)
"Prezados(as) colegas, Estou fazendo uma pesquisa sobre a EC 25/1985
(PEC 2/1984), para a Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos
Deputados. Em 13 de março de 1985, foi instalada comissão
interpartidária para tratar da legislação eleitoral e partidária. A comissão
foi presidida pelo Sen. Aloysio Chaves. Do trabalho dessa comissão
resultou proposta de Emenda à Constituição, que foi votada como
substitutivo à PEC nº 2/1984, conforme relatório publicado no Diário do
Congresso Nacional em 8/5/1985. Já consegui o processado da PEC
2/1984, mas não consegui encontrar em lugar algum os detalhes sobre o
trabalho da mencionada Comissão. Já vasculhei diversas edições do Diário
do Congresso Nacional naquele período (março/1985 a maio/1985), mas
não encontrei detalhes sobre as discussões daquele colegiado.
O Senado possui algum arquivo dos trabalhos das comissões
interpartidárias? Em caso afirmativo, solicito cópia escaneada dos debates
da referida comissão interpartidária instalada em 13/3/1985.
Respeitosamente,
(...)" (sic)
"Caros Senhores, Gostaria de receber todo o material existente no
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tocante ao debate entorno da Lei 8112/90 quando da sua aprovação
ORIGINAL. Interessa a exposição de motivos e, principalmente os debates
legislativos, a apresentação de emendas, etc ocorridos na Senado Federal.
A princípio interessa o debate em relação a todo o conteúdo da lei
originária. Há, no entanto, interesse específico para o artigo 142 e
parágrafos da lei. Os dados podem ser encaminhados por e‐mail para (...)
ou encaminhados por DVD para o endereço abaixo. Atenciosamente,"
(sic)

O cidadão deseja a cópia da Lei de Acesso à Informação.
"Bom dia. Precisamos da lei 8.666/1993 em inglês. Como posso
conseguir? Att;" (sic)
"Como eu faço para ter acesso aos funcionários nomeados pelo senador
Alvaro Dias?" (sic)
"Prezados, De que forma é possível eu saber o que foi feito pelos políticos
que eu votei há quatro anos atrás? Gostaria de saber, por exemplo: quais
os projetos de leis apresentados por eles? quais as votações que eles
participaram (e saber qual foi o voto dele)? Obrigado" (sic)
"Prezados Senhores! Solicito a gentileza de me enviarem, em mídia digital,
os avulsos (projeto, emendas, parecer, atas, votação e etc) do processo
legislativo de elaboração da Constituição de 1967. Caso a mesma se
encontre no site do Senado, favor me indicar como posso encontra‐lo.
Preciso destas informações para a tese que estou escrevendo para o
Doutorado em Gestão Urbana da PUC‐Pr. Muito obrigado. (...)" (sic)
"Sou aluna da escola Marechal Lott e estamos levantando um projeto no
qual eu necessito dos projetos que os senadores do PMDB apresentaram
nestes últimos 4 anos de mandato. Gostaria de saber quais foram
aprovados e a quantidade de votos dos projetos que não foram
aprovados. Atenciosamente (...)" (sic)
"Bom dia, estou realizando pesquisa de doutoramento e não consigo
acesso via site do senado a algumas informações indispensáveis ao
desenvolvimento do estudo. O link que dá acesso aos Diários do Senado
(http://legis.senado.gov.br/diarios/Diario) está indisponível. Em outras
modalidades de pesquisa, não obtive êxito. Nesse contexto solicito as
seguintes informações:
1) Documentos, pronunciamentos, atas sobre as deliberações do Senado
Federal acerca do PL 11‐E/1991, originado na Câmara dos Deputados, que
versa sobre a regulamentação da reforma agrária. Sei, que esse PL foi
despachado ao Senado através do Oficio PS‐GSE/166/92, no dia
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29/06/1992, e remetido à Câmara dos Deputados, provavelmente no dia
08/09/1992, através do ofício SM 558/92. Eu preciso identificar o
conteúdo das emendas que foram apresentadas no Senado ao projeto,
bem como a posição dos senadores em torno do tema.
Aguardo com urgência." (sic)
"Gostaria de saber o valor do orçamento do senado para o ano de 2014.
O Salário dos senadores, Verbas de gabinete
Quantos funcionário de carreira e comissionados cada um tem" (sic)
"Boa tarde, gostaria de saber quais os projetos aprovados e em
andamento para região de Igarapé‐MG" (sic)
"Boa tarde, trabalho na Assembleia Legislativa do Tocantins, na Divisao de
Pessoal, e gostaria de saber se o Senado Federal tem disponivel para os
legislativos programa especifico no controle de nomeacoes/exoneracoes
dos servidores vinculados aos Parlamentares." (sic)
"Solicito a portaria de nomeação do comissionado Aclair Alves, admitido
em 2003." (sic)
"Gostaria receber C[opia do Regulamento 798, de 18 de junho de 1851
sobre a obrigação de ter registros de nascimento e óbito" (sic)
"GOSTARIA DE RECEBER NA MINHA RESIDÊNCIA MATERIAIS QUE O
SENADO DISPONIBILIZA COMO: LEIS, CÓDIGOS, E TAMBÉM TODO TIPO
DE MATERIAL QUE O SENADO DISPONIBILIZA PARA MEIOS ESTUDANTIS...
ANTECIPADAMENTE AGRADECIDO... ESPERO QUE ENTREM EM CONTATO
COMIGO" (sic)
"Bom dia. Meu nome é (...), sou pesquisador do Núcleo de Pesquisa de
Políticas Públicas da USP (http://nupps.usp.br/) e mestrando em Ciência
Política pela USP. Estou pesquisando a trajetória dos partidos que
surgiram no inicio do nosso processo de redemocratização, em 1979, e
para tanto gostaria de um banco de dados que contivesse todos os
senadores eleitos em 1982, bem como sua filiação partidária e suas
filiações partidárias prévias àquele momento. Além dos senadores eleitos
em 1982, gostaria também de ter a mesma informação para a totalidade
dos senadores que compunham o Senado Federal em 1983. Agradeço
pela atenção e fico à disposição." (sic)
O cidadão solicita receber, por e‐mail, a cópia do Diário Oficial com a
publicação da Lei Complementar 114, de 16 de Dezembro de 2002.
Senhor Diretor de Recursos Humanos, Requeiro a Vossa Senhoria
informações sobre a quantidade de servidores efetivos no Quadro de
Pessoal do Senado Federal, bem como a quantidade de ocupantes de
Cargos Comissionados, ou seja, de servidores sem vínculo efetivo com
esta Casa de Leis. Requeiro, ainda, seja informada a proporção, em
percentual, dos ocupantes de Cargo Efetivo em relação aos ocupantes de
Cargo Coissionado. Nesses termos, pede deferimento.
"ACHO MUITO INTERESSANTE O QUE ACONTECE NO SENADO FEDERAL E
ADORARIA UM DIA PODER VISITAR ESTE ESPAÇO MUITO BONITO !" (sic)
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O cidadão apresenta críticas ao formato do relatório mensal do SIC
"Prezados Senhores, Já busquei informações à respeito do assunto por
telefone e e‐mail. Como não tive êxito, solicito agora por meio da Lei de
Acesso a Informações. Sou candidato subjudice do concurso para analista
de controle interno, com vaga reservada no 05º lugar. Solicito
informações sobre qual o critério utilizado pelo Senado Federal para dar
posse a candidatos subjudice nos concursos para ingresso na casa.
Como exemplo, cito a nomeação de uma candidata subjudice do concurso
para Consultor Legislativo (nomeação em 31/07/2014), de nome Leany
Barreiro de Sousa Lemos, sendo que a candidata não tinha uma decisão
proferida em caráter definitivo e a antecipação de tutela havia sido
sobrestada. Também cito o caso do candidato Paulo Roberto Simão Bijos,
também nomeado, sendo que recentemente teve o pedido de liminar
indeferido. Pelo meu levantamento prévio, além dos citados acima,
houveram as seguintes nomeações de candidatos nessa situação:
Analistas nomeados subjudice:
Kristianno Medeiros Viana
Consultores nomeados subjudice:
Silvia Andrea Cupertino
Nestes termos, solicito as informações acima." (sic)
"Requeiro, com base na lei nº 12.527/11, cópias das notas fiscais
apresentadas por parlamentares, ex‐parlamentares e familiares a fim de
reembolsos com gastos de saúde, nos meses de maio, junho e julho de
2014, seja no SIS (Sistema Integrado de Saúde) ou fora dele." (sic)
"Informações sobre PL 90/2014 atualizadas" (sic)
"GOSTARIA DE SABER SE O PROJETO DE LEI PL 1211/2011 QUE
REGULAMENTA A PROFISSÃO DETETIVE PROFISSIONAL DO BRASIL , JÁ FOI
ENCAMIHA AO SENADO PARA ANALICE DO MESMO , APROVAÇAO DO
PROJETO E DE SUMA IMPORTANCIA POIS GARANTE UMA TRANQUILIDADE
AOS CLIENTES E VAMOS PODER TRABALHAR NA FORMA DA LEI." (sic)
"Prezados, Gostaria de ter acesso a ata da primeira eleição republicana na
qual foram escolhidos os Marechais Deodoro da Fonseca e Floriano
Peixoto à Presidência e Vice‐Presidência da República, respectivamente.
Obrigada,
"Olá. Gostaria de solicitar‐lhes a transcrição da sessão de CPI, de 8 de
maio de 1968, sobre o ensino no país. A sessão desse dia contou com a
participação do grande educador Anísio Teixeira, mas o seu depoimento,
nessa data, foi publicado apenas parcialmente. Agradeço desde já.
Cordialmente, (...)" (sic)
"Caros Senhores,
Necessito acesso à tramitação original da Lei 8112/90, especialmente aos
artigos que tratam da Prescrição (142) A resposta encaminhada foi a
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seguinte:
Prezado Senhor (...), Em atenção à solicitação nº 0041939/14/WW,
informamos que o processado referente à Lei n° 8.112/1990 (Etc, etc)
RECURSO COM BASE NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO:
É com tristeza que vejo a mais importante casa legislativa negar validade à
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
O Artigo 1º da referida lei é de uma clareza ímpar:
I ‐ os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes
Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do
Ministério Público; Ademais necessito deste material para defesa de
direito próprio; e o acesso deve ser imediato.
A abordagem quanto ao número de páginas é inapropriado, ilegítimo e
ilegal. Não resido em Brasília; não tenho dinheiro para me deslocar até aí.
Resido em Santa Catarina, na cidade de Chapecó. Parece que estamos
num país onde os direitos são periféricos. Por que não arquivam este
material em Chapecó e indicam ao resto do país para que venham
consultar o material aqui. Seria absurdo. O contrário também.
O ato de digitalizar está totalmente modernizado. Inclusive esta Lei é de
uso regular, contínuo e afeta milhões de brasileiros. Estou requerendo um
DIREITO aprovado pelo Congresso Nacional. Requeiro que este pedido
seja considerado um RECURSO e encaminhado a autoridade superior.
Requeiro, também, que o autor da informação identifique‐se pois a
Constituição Federal veda o anonimato. Ainda sou brasileiro, pelo menos
é o que consta. Atenciosamente, (...)" (sic)
O cidadão solicita todas as atas das reuniões da CPI dos bingos criada pelo
RQS 245/2004.
O cidadão afirma ter solicitado todas as atas do CPI do apagão aéreo.
Contudo, assegura que as atas da 4ª à 14ª reunião não estavam na
resposta. Por isso, solicita arquivo completo.
"Sou militar da Marinha e Supervisor da Divisão de Passagem e Bagagem
do Comando do 7º Distrito Naval, setor responsável pela compra de
passagens aéreas e terrestres de todos os militares e civis do âmbito de
jurisdição deste Distrito Naval. Assim, gostaria de agendar uma visita para
saber como funciona o sistema de compras de passagens do Senado com
a finalidade colher informações para aprimorar o funcionamento de
minha Divisão. Desde já agradeço a atenção" (sic)
"Prezados Srs, Recebi a resposta para o questionamento
0041712/14/WW. No entanto as respostas recebidas não elucidam o que
foi questionado, especialmente os itens 1 e 3. Sendo assim, reencaminho
os itens 1 e 3 para que sejam individualmente e pontualmente
respondidos, já considerando as informações já recebidas.
Notem que dentre os 210 AADMs atualmente existentes no SF, 118 foram
admitidos entre 1971 e 1984, 1 em 1990 e 91 entre 2009 e 2014.
A planilha de Quadro de Servidores disponível no portal da transparência
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do SF indica que existem na SERH (Coluna D, campo Setro4, conforme
planilha) a quantidade de 14 Analistas Legislativos do cargo Processo
Legislativo (APLs) nesta SERH.
Gostaria de saber:
1‐ As atividades exercidas por estes APLs na SERH caberiam aos Analistas
Administrativos‐Especialidade Administração (AADMs) ? (Já que existem
AADMs admitidos desde 1971)
2‐ (respndida)
3 ‐ Por que AADMs não foram lotados na SERH para exercerem essas
funções que estão sendo exercidas por estes APLs ? (já que da mesma
forma existem AADMs admitidos desde 1971)
Muito obrigado." (sic)
"Solicito nome do Diretor‐Geral e da Secretária‐Geral da Mesa Diretora do
Senado. Estamos atualizando uma cartilha que foi elaborada em conjunto
‐ SMPE e Senado Federal ‐ Tratamento Diferenciado às Micro e Pequenas
Empresas ‐ Legislação para Estados e Municípios. Com a sanção da Lei
comlementar 147, houve algumas alterações e estamos atualizando para
uma versão digital. Aguardo retorno. Obrigada. Att. (...)" (sic)
O cidadão solicita as atas de todas as reuniões das CPI dos Bingos,
ocorrida em 2004. Solicita que o arquivo seja enviado em formato PDF,
pois a resposta que obteve anteriormente, por meio de link, não
continham todos os arquivos.
"Gostaria de saber se é possível consultar as atas do Congresso para
analisar as discussões dos parlamentares a respeito do Código de
Processo penal de 1941. As atas estão disponíveis na internet? Obrigado."
(sic)
Olá! Sou graduando do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do
Sul‐UNISC e estou iniciando o Trabalho de Conclusão de Curso, onde
pretendo tratar sobre direitos fundamentais e fazer uma análise de alguns
dispositivos tratados na Assembleia Constituinte. Em razão disto e do rico
acervo histórico que o Senado possui, gostaria, se possível, de
informações acerca da existência deste material e se poderia utilizá‐lo
para o fim antes exposto. Agradeço desde já. (sic)
"Solicito informações sobre o público atingido pelos cursos à distância
oferecidos pelo ILB, para fins de pesquisa acadêmica:
1) Quantas pessoas já fizeram os cursos até o momento?
2) Seria possível segmentar entre:
a) brasileiros
b) estrangeiros
No casos dos estrangeiros há dados sobre a nacionalidade ou a região,
por exemplo:
‐ Quantos são dos países de língua portuguesa?
‐ Quantos são do Mercosul?
‐ Quantos são de outros países da América Latina?
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Há informações sobre o perfil sociográfico dos usuários desses cursos, por
exemplo:
‐ se são homens ou mulheres?
‐ idade?
‐ formação escolar?
Há registro de depoimentos desses alunos ou avaliação formal feita pelo
ILB?" (sic)
"Exposição de Motivos do Art. 129 da Lei 11.196/05. Att." (sic)
"Bom dia, Gentileza informar, como conseguir material sobre as
Constituição da República Federativa do Brasil de 1827 à 1988, e as
relação a educação e a saúde. Desde já agradeço, att., (...)" (sic)
"Bom dia, quero ser informado sobre o andamento da PEC 50/2012, sou
funcionário federal e tenho interesse no tema." (sic)
Deseja receber resposta no formato: Cópia impressa, da bibliografia de
todos os Senadores que atuaram entre 2003 e 2007. (sic)
"Solicito o conteúdo integral da Nota Informativa nº 2.044/2012, do
Senado Federal, de autoria dos consultores legislativos Renato Friedmann
e Raphael Leal de Souza, conforme consta no Ofício nº 349/2013/ da 3ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Consumidor e Ordem Econômica do
Ministério Público Federal: 23. Em 05 de dezembro de 2012 foi realizada
audiência pública na Comissão de Assunto Econômicos do Senado
Federal, a partir de requerimento da Senadora Ana Amélia (PP/RS), que
solicitou, ainda, apoio técnico de consultores para realizar estudo sobre as
razões dos preços altos dos veículos no país. esta requisição deu origem à
Nota Informativa nº 2.044/2012, que abordou o tema a partir da
decomposição do preço dos automóveis em quatro parcelas: custo de
produção, tributos, imposto de importação (no caso dos produtos o
insumos importados) e lucro.
O conteúdo integral, ou ao menos o link de acesso, da Nota Informativa
nº 2.044/2012 pode ser enviado ao meu email informado." (sic)
"Gostaria de receber as seguintes informações: ( por não possuir
conhecimento na área para identificar tal dúvida na própria LOA).
1) Os contratos de mão de obra terceirizada estão sendo pagos em quais
classificações em relação à natureza da despesa?
Discriminando por Categoria (corrente ou capital); Grupo ( despesas com
pessoal e seus encargos[...] ou Outras despesas correntes); e Elemento
([..]Outras despesas de pessoal).
2) Tais gastos com contratos de mão de obra terceirizada estão sendo
contabilizados para fins de controle de gastos com pessoal de acordo com
limite estipulado na LRF ?" (sic)
"Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527/2011), solicito o
quantitativo de cargo de Consultor Legislativo ‐ Direito Tributário e
Financeiro ‐, discriminando os quantitativos de ocupado e vago.
Solicito, ainda, a previsão de aposentadoria, até dezembro de 2017, do
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cargo em questão, discriminando o quantitativo de aposentadorias
voluntária e compulsória." (sic)
"Gostaria de receber informações sobre a presença em Plenário do
senador Benedito de Lira (PP/AL). Quantas sessões deliberativas foram
realizadas desde o início da legislatura ‐ em 2011, total de dias com
presença nessas sessões, quantos dias com ausência justificada, quantos
dias com ausência não justificada" (sic)
O cidadão solicita a cópia do PLS 6/2003, que institui o Estatuto do
Portador de Deficiência.
"Saudações. Para fins acadêmicos, conforme for possível, gostaria de
solicitar uma busca e envio dos pronunciamentos e quaisquer publicações
do Senado Federal que tratem dos seguintes temas:
‐ Modernização administrativa do Senado
‐ Instituto do Legislativo Brasileiro (ILB)
‐ Universidade do Legislativo (UNILEGIS)
‐ Interlegis
Agradeço antecipadamente pela atenção." (sic)
"Prezados, Dando continuidade à minha solicitação nº 0042264/14/WW,
eu preciso ter os dados das atividades desempenhadas pelos
parlamentares em um formato que posso tabular (seja arquivo CSV, XML,
planilha, etc). Estou realizando um artigo acadêmico e preciso montar
essas estatísticas.
Obrigado!" (sic)
"Saudações. Para fins acadêmicos, conforme for possível, gostaria de
solicitar uma indicação das publicações do Senado Federal que tratem dos
seguintes temas:
‐ Modernização administrativa do Senado;
‐ Interlegis
‐ ILB
‐ Unilegis
Agradeço antecipadamente pela atenção.
Atenciosamente." (sic)
A cidadã deseja receber cópia do Ato 7/2014 da mesa diretora, que
estabelece normas para a implantação de cotas raciais nos contratos do
Senado.
"Solicito informações sobre a quantidade total de cargos prevista na
estrutura do Senado especificamente para o cargo de Consultor
Legislativo, especialidade Assessoramento Legislativo (Pronunciamentos).
Desse total, quantos cargos estão ocupados e quantos estão vagos?" (sic)
"Prezados Srs, Gostaria de receber uma listagem com os servidores
comissionados do Senado Federal, dentre os lotados na Secretaria de
Recursos Humanos, que exercem cargos de direção, chefia e
assessoramento. Esclareço que no Portal da Transparência do SF constam
apenas as informações de especialidade e função, com indicação de APSF
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01 a APSF 05, sem constar a indicação de eventual cargo de direção,
chefia e assessoramento. Muito obrigado pela atenção." (sic)
"Prezados Senhores, Sou Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores de ATENDIDO
Palmares do Sul/RS e solicito resposta a seguinte pergunta: Foi aprovada
na Câmara dos Deputados a Resolução acerca do ISSQN a que se refere a
notícia publicada no site do Senado Federal em 27/11/2013, intitulada
Senado aprova reforma do ISS para aumentar arrecadação dos
municípios? Em caso positivo, qual o número e o ano da resolução?
Atenciosamente, (...)" (sic)

