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

Outubro de 2018
Distribuição mensal dos pedidos de informação
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1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 109 (ANEXO I)
2. Prazo de resposta

Anual

Mensal
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
SERVIDOR
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
VOTO E PRESENÇA
CONTRATOS E LICITAÇÕES
OUTROS
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
RECURSO
TOTAL GERAL

PEDIDOS
47
22
13
8
5
5
3
3
2
1
109

%
43,1%
20,2%
11,9%
7,3%
4,6%
4,6%
2,8%
2,8%
1,8%
0,9%
100%

4. Local da informação recuperada

5. Negativas de acesso e recursos
05 (cinco) negativas de acesso a pedidos formulados no mês de outubro de 2018.
01 (um) recurso a pedidos formulados no mês de outubro de 2018.
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
“Bom dia, tenho três perguntas: 1) Em dois vídeos no YouTube, vi que há
a escala de 12 horas x 36 horas de descanso somente em dias úteis
(segunda, quarta e sexta em uma semana e na outra semana, terça e
quinta) pergunto se procede essa informação e se sim, qual o normativo
(portaria, ato etc.) que trata do assunto; 2) No Poder Executivo, o
Ministério do Planejamento é quem autoriza os concursos públicos, e
quanto ao Senado, essa autorização depende de quem? Da Mesa, do
presidente? É publicado no Diários do Senado? E, a partir de uma
autorização, qual o canal para acompanhamento? No Executivo, tem o site
‘protocolointegrado.gov.br’; 3) No último concurso para Policial
Legislativo, foram nomeados 68 candidatos, destes, quantos
apresentaram, como nível de escolaridade, o ensino superior completo?”
(sic)
“Solicito uma lista com os nomes dos senadores que votaram a favor da
reforma trabalhista.”
Vem, através deste, solicitar do Senado Brasileiro, materiais jurídicos que
possam ser enviados ao endereço abaixo. Desejamos com isso,
desenvolver um melhor acompanhamento às famílias necessitadas,
sempre pautados e amparados nas leis que nos regem.
Gostaríamos de receber a Constituição Federal (CF) atualizada, ECA,
Estatuto do Idoso, Estatuto Racial, cartilha Maria da Penha assim como
códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional.
Obs:
Desde
Segue,

Se

possível

enviar

já

3

exemplares

agradeço
dados

a
para

de

SITUAÇÃO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

cada.
atenção.
envio.

XXX. (sic)
“Boa noite, sou XXX e gostaria de saber de forma detalhada se a biblioteca
do Senado desempenha todas essas funções e como as mesmas são
desenvolvidas:
1)
função
informacional;
2)
função
promocional;
3)
função
instrucional;
4)
função
referencial;
5)
função
de
pesquisa;
6)
função
de
comunicação.
Aguardo
retorno.
Atenciosamente,
XXX. (sic)
“Gostaria da informação do número máximo de assessores que um
senador pode ter, entre comissionados e efetivos, e, ainda, o valor de
verba que eles têm mensalmente para gastar com pessoal.”

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Saudações,
Gostaria de ter acesso ao quórum de aprovação, no Senado, da ratificação
do Acordo de Paris, em 2016 (quantos senadores a aprovaram e quantos
rejeitaram) - Decreto Legislativo n. 140, de 16 de agosto de 2016. Eu não
consegui encontrar esta informação nas notícias pertinentes.
Esta informação tem por finalidade motivos de pesquisa acadêmica sobre
o
tema.
Existe algum caminho para se saber a aprovação do quórum de aprovação
dos
projetos
de
lei
ou
decretos
legislativos?
Grato
desde
já.
Att.,
XXX
“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)
“Boa tarde! Gostaria de saber se há previsão de realização de concurso
público para consultor legislativo. Se não, qual seria o primeiro passo que
devo esperar para saber se é possível sua ocorrência? Edição de Decreto?
Inclusão em LOA?” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"À
CONSULTORIA
LEGISLATIVA
DO
SENADO
FEDERAL
Ref.: PARECER/ ESTUDO ACERCA DO PERT E DO PRR
A XXX, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX, sediada na
XXX,através de seu Presidente, XXX, vem, pelo presente, com fundamento
no artigo 10 da Lei de Acesso à Informação (LAI), expor e requerer o
quanto segue.1. A XXX, conforme previsão estatutária tem, dentre seus
objetivos, promover a integração e valorização dos XXX, bem como
divulgar temas de interesse dos associados.2. Atuando para o
cumprimento de seus objetivos, a XXX prima por acompanhar a gestão
administrativa e a atuação da XXX, sua estrutura, bem como os demais
assuntos correlatos, almejando promover o fortalecimento e
aprimoramento do Fisco e da classe.3. A Lei 12.527/2011, que regula o
NEGATIVA DE ACESSO1
acesso às informações, estabelece em seu artigo 10 que “qualquer
interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos
e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo,
devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação
da informação requerida”.4. Para subsidiar um estudo que vem sendo
realizado pela entidade acerca do PERT e do PRR, solicitamos:a) Cópia dos
pareceres/estudos elaborados pela Consultoria Legislativa do Senado
Federal sobre a MP 783/2017, o Projeto de Lei de Conversão (PLV)
23/2017 e o Veto nº 36/2017 (mensagem de veto nº 411/2017), todos
relativos à instituição do PERT;b) Cópia dos pareceres/estudos elaborados
pela Consultoria Legislativa do Senado Federal sobre a MP 793/2017, o
PLC 165/2017 (PL 9.206/2017) e o Veto nº 08/2018 (mensagem de veto nº
27/2018), todos relativos à instituição do PRR." (sic)
“Gostaria de obter todo histórico do XXX, atuante na área de educação
ATENDIDO
dentro do Senado Federal, no período de 1946 a 1955.”
"Prezados,Solicito a relação de servidores lotados na área de Direito
Internacional, Segurança Pública, Defesa Nacional e Relações
ATENDIDO
Internacionais da Consultoria Legislativa. Atenciosamente," (sic)
“Olá! XX e eu precisava de uns dados para minha pesquisa. Eu precisava
dos dados de todos os senadores eleitos em cada eleição por partido (no
ATENDIDO
caso,
para
o
PSDB).
Será que vocês poderiam me oferecer esses dados?”(sic)
"Olá. Solicito as atas e/ou gravações das audiências públicas realizadas no
âmbito da Comissão Mista, sobre a Medida Provisória nº 746, de 22 de
ATENDIDO
setembro
de 2016." (sic)

1

Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado
Federal
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“Boa noite! Chamo-me XXX e gostaria de saber onde posso conseguir
informações a respeito dos cargos de Técnico do Senado Federal e Policial
do Senado Federal? Existe o cargo de Taquígrafo? Caso exista, existirá
vagas disponíveis para ele no próximo concurso? Estou estudando muito
à espera da possível abertura do concurso, más estou indeciso quanto aos
cargos. Quais os benefícios para aposentadoria de ambas às carreiras?
Jornada de trabalho? Possíveis promoções ou cargos de confiança com as
respectivas gratificações? Pesquisei no site e não encontrei as
informações. Estou perdido e gostaria de, pelo menos, um norte para
essas informações e outras que possam surgir. Certo da ajuda agradeço
desde já.” (sic)
“Solicito receber por e-mail todos os documentos e tramitação do PLC
219/2009, que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura
Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, para que eu possa fazer minha
pesquisa acadêmica.”
"Com atenciosos cumprimentos, solicito os bons préstimos de Vossas
Senhorias, no sentido de que me seja disponibilizado o histórico/exposição
de motivos do artigo 139 e incisos e do artigo 15, do CPC/2015. Tudo com
o objetivo de subsidiar trabalhos que estão sendo desenvolvidos no
âmbito da 2ª Relatoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Para
mais, caso não tenham esse registro, fico grata se me nortear onde posso
encontrá-lo.
Atenciosamente,
XXX(sic)
“Senhor
Senador
da
República,
Venho, através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser
enviados para a minha residência. Desejo com isso acompanhar as leis,
estatutos e projetos desenvolvidos por Vossa Excelência.
Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CF) atualizada
assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso
Nacional.
Desde
já
agradeço
a
atenção.
Segue, logo abaixo, meus dados para envio. ” (sic)
“Olá, boa tarde! XXX, e gostaria que me enviassem o projeto de lei e toda
a matéria referente ao impeachment da XXX, desde a propositura da ação
oferecida pelo ex-procurador de justiça XXX até o trânsito em julgado, bem
como o material relacionado a Lei da Ficha Limpa.
Att,.” (sic)
“Gostaria de ter acesso aos pareceres e justificativas das emendas
(emendas da CCJ) propostas no Senado no âmbito do PLC 90/2007 (PL
6.673/2006), trata da indústria de gás natural no Brasil), pois não consigo
localizar esses documentos pelo trâmite do PL.” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Caros,
boa
noite!
Gostaria de saber sobre a possibilidade de me encaminharem cópia do
anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Estou desenvolvendo
uma pesquisa e gostaria de acessar as discussões realizadas para
elaboração
de
alguns
dispositivos.
Desde já lhes agradeço.” (sic)
“Bom dia, gostaria de ter acesso a cópia digital do estudo nº 143/2000 da
Consultoria Legislativa do Senado Federal, que apresenta uma análise
comparativa entre a ordenação jurídico-institucional do processo eleitoral
nos seguintes países: Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França,
Finlândia, Chile, Uruguai e Argentina. Este estudo foi solicitado pelo
senador XXX.
"Prezados,
Por questões acadêmicas, em virtude de uma pesquisa sobre a tramitação
dos projetos de lei que tratam sobre reprodução assistida no Congresso
Nacional, tenho a necessidade de acessar o inteiro teor dos seguintes
projetos: Projeto de Lei da Câmara n° 54, de 2002 e Projeto de Lei do
Senado
n°
90,
de
1999.
Contudo, tais documentos não estão disponíveis na seção de atividades
legislativas.
Desta forma, como faço para conseguir uma cópia destes documentos?
Agradeço
desde
já.
Atenciosamente,
XXX. (sic)
“Qual a idade média dos 54 senadores eleitos em 2018?
E qual será a idade média dos 81 (dos 54 eleitos em 2018 e dos 27 eleitos
em
2014)
senadores
a
partir
de
agora?
Grato pela atenção e prestatividade.” (sic)
"Solicito o recebimento da lista nominal de votação do PLS 38 de 2017,
Reforma Trabalhista, pois gostaria de saber os senadores que apoiaram o
cidadão na matéria e foram reeleitos."
"Prezados, solicito acesso à informação sobre o próximo concurso público
para servidores do Senado. Haverá vaga para psicologia?" (sic)
Prezados,
Necessito consultar todas as discussões que ocorreram referentes aos
seguintes Projetos de Lei do Senado: PLS nº 54 de 1972; PLS nº 56 de 1975;
PLS nº 128 de 1980; PLS n° 138, de 1980; PLS 18A de 1985.
Agradeço,
desde
já,
pela
atenção,
Cordialmente,
XXX. (sic)
"Bom
dia,
Gostaria de saber se há previsão de quando haverá novo concurso público
para
ingresso
nas
carreiras
desse
órgão.
Obrigado." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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Solicitei uma Lai, no dia 23/05/18, nº 1497832, protocolo 0008237/18/PA,
informando que verifiquei, no site do Senado Federal, a tramitação das
Petições 03/2017 e 09/2017, que oferecem representação contra o XXX,
onde informa que esses pedidos foram encaminhados para o mesmo local,
ou seja, para a Acessória Técnica - Advocacia do Senado Federal. Com isso,
gostaria de saber quem são os funcionários responsáveis que compõem
esse setor. Porém até o momento não recebi resposta, pois o meu e-mail
estava incorreto. Solicito que seja encaminhado para:XXX.
Olá!
Estou fazendo um trabalho pra uma disciplina da faculdade e, gostaria de
saber
as
respostas
das
perguntas
abaixo.
Qual o sistema de previdência do parlamentar. Quanto ganhará de
benefício?
(integral
ou
proporcional)
Qual a carência de mandato exigida? Quanto tempo de trabalho para
usufruir
dos
direitos
previdenciários?
Quais os benefícios? Aposentadoria, auxilio doença, auxilio acidente,
auxilio funeral, pensão para dependentes, quais e até que idade? Etc..
Qual
o
custo
da
previdência
dos
parlamentares?
Os funcionários gozam dos mesmos benefícios ou tem sistema à parte?
Como
funciona
o
custeio?
Há seguro de vida e ou de acidente? Quem custeia o seguro?
Quem e como é custeado o sistema previdenciário dos parlamentares?
Quem e como é custeado o sistema previdenciário dos funcionários do
legislativo?
Qual o valor do custeio do Poder legislativo constante da lei orçamentária
dos
últimos
3
anos?
De onde são tirados os recursos para o custeio do Poder legislativo?
Há informação no site do TCE ou do Pode legislativo, Assembleia ou
Senado, sobre as despesas de modo claro, atende a lei de transparência?"
(sic)
“Prezados Srs. Boa tarde! XXX. Meu projeto, é sobre o parágrafo único do
art. 444 da nova lei 13.467/2017, aprovada ( reforma trabalhista). Gostaria
de saber como tenho acesso mais preciso ao projeto de lei, debates, a
respeito deste tema. Caso, possam me posicionar, ou ate mesmo ajudar
no encaminhamento, agradeço desde já, XXX
Boa tarde! Gostaria de saber qual é a previsão para o concurso público do
Senado Federal. Não encontrei essa informação no site."(sic
"Requer, com fulcro na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação),
acesso às provas objetivas e discursivas aplicadas no Concurso do Senado
Federal de 2008, para todos os cargos." (sic)
“PRECISO DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PROPOSTA DE LEI Nº 292/1999,
QUE GEROU O ESTATUTO DO DESARMAMENTO.” (sic)
“Gostaria de receber, por carta, o valor do salário de todos os senadores e
seus respectivos assessores.”

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
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Boa

noite,

"Sou XXX, e estou realizando uma pesquisa em relação ao impeachment
da
XXX.
Gostaria de ter acesso aos documentos produzidos nas audiências das
comissões e plenário, tanto no início, quanto no decorrer e final do
processo
de
impedimento.
Agradeço
a
atenção,
XXX. (sic)
“Boa
tarde
Eu, abaixo qualificado, venho por intermédio deste, solicitar cópias dos
Autos, com base na Lei de acesso a Informação, Lei 12.527/11, do Processo
em que a Polícia do Senado Federal adquiriu Pistolas de Uso Restrito
Importados
do
fabricante
Austríaco
da
marca
GLOCK.
Tal solicitação será importante para que possamos instruir outros Órgãos
na referida aquisição por importação do referido produto.
Cordialmente,
XXX. (sic)
"Gostaria de receber a lista dos novos senadores eleitos para 2019."
“Prezados,
Solicito o envio de uma planilha com informações referentes a todas as
comissões parlamentares permanentes que existem ou existiram no
Senado desde a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, desde
outubro daquele ano. Peço que a planilha venha separada em abas, cada
uma apresentando o histórico da respectiva comissão com as seguintes
informações:
Presidentes
Partidos
dos
presidentes
Número
de
projetos
relatados
Obrigado,
XXX. (sic)
“Gostaria de receber informações a respeito do projeto de derrubada do
fim do fator previdenciário, que tramitou nesta Casa Legislativa nos
governos anteriores. Aliás, não sei se foi um projeto ou medida provisória.
O que sabemos é que foi aprovado pelo Congresso e vetado em ambos os
governos doXXX. Gostaria de saber quem foram os autores ou autor da
proposta.” (sic)
"Olá, gostaria de receber a lista de Senadores que estavam presentes
durante o pronunciamento, em plenário, do Senador XXX. O
pronunciamento ocorreu dia 10/07/2017." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Olá,
bom
dia.
Eu estou fazendo uma pesquisa e gostaria de saber qual era a composição
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado - CCJ no ano de 2012.
ATENDIDO
Antecipadamente

agradecendo

XXX. (sic)
"Olá, gostaria de ter acesso aos projetos e matérias enviados pela
senadora XXX no período de 2015 a 2018." (sic)
“Bom
dia,
tudo
bem?
Sou
XXX.
Gostaria de saber a qual o espírito e a finalidade da Lei 13.465/2017,
concernente ao direito de laje. Minha monografia é nesta área, e será de
grande valia para mim. A você meu muito obrigado.
Att.
XXX” (sic)
“Boa tarde. Procurei no site, mas não encontrei nenhuma informação
sobre os motoristas do Senado. Gostaria de saber o tipo de vínculo, qual o
instrumento normativo que cria, quem são os atuais ocupantes do cargo e
qual o valor percebido a título de remuneração.” (sic)
"Considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação - LAI, nº 12.527,
de 18 / 11 / 2011 solicito acesso à informação pública e documentos
produzidos pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, com relação ao
empréstimo contraído junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para investimento e fortalecimento do PAES (Pacto
pela aprendizagem no Espírito santo), conforme anunciado no DIO de 29
de
Março
de
2017.
[http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/3737/#/p:3/e:3737?fi
nd=Banco%20interamericano%20de%20desenvolvimento]
Por se tratar de um empréstimo junto a organismo multilateral
internacional o mesmo deveria ter tramitado no Congresso Nacional nas
Comissões permanentes que tratam desses assuntos (Comissão de
Relações Exteriores e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado)
contudo pesquisas nos respectivos sítios dessas comissões não identificam
a tramitação do pedido de empréstimo." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Considerando o disposto na Lei de Acesso à Informação - LAI, nº 12.527,
de 18/11/2011 solicito acesso à informação pública e documentos
produzidos pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, com relação ao
empréstimo contraído junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para investimento e fortalecimento do PAES (Pacto
pelo Aprendizagem no Espírito Santo), conforme anunciado no DIO de 29
de
Março
de
2017.
[http://ioes.dio.es.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/3737/#/p:3/e:3737?fi
nd=Banco%20interamericano%20de%20desenvolvimento]
Por se tratar de um empréstimo junto a organismo multilateral
internacional o mesmo deveria ter tramitado no Congresso Nacional nas
Comissões permanentes que tratam desses assuntos (Comissão de
Relações Exteriores e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado)
contudo pesquisas nos respectivos sítios dessas comissões não identificam
a tramitação do pedido de empréstimo.” (sic)
“Solicito receber a cópia do termo de referência nº XXX do contrato XXX.
Saliento que já naveguei pelo portal da Transparência do Senado Federal
e não consegui encontrar esse termo
"Boa tarde, estou realizando um trabalho e necessito de uma pequena
informação, pois que não estou tendo acesso. A Convenção de Haia de
1999, que o Congresso Nacional aprovou, foi por qual quorum?
Desde já agradeço, obrigado." (sic)
“Bom
Dia!!!
Gostaria de saber em qual endereço posso entrar para encontrar as Atas
que dizem respeito às renovações da Desvinculação de Receitas da União.
“Solicito cópia da Emenda Constitucional 99/2017, que define que os
estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015,
se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até
31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro
desse período.”
Solicito cópias de todos os documentos da tramitação do PLV 15/1995,
que dispôs sobre o plano real, desde sua propositura até a transformação
em lei (pareceres, emendas, folhas de votação, e etc)."
"Bom
dia!!
Nesse ano há possibilidade de realização do concurso para o Senado
Federal?
Obrigado." (sic)
“Gostaria de saber quando será realizado o concurso público no Senado
Federal para área da saúde – enfermagem.”
“Faço parte da Justiça Federal no Estado de Alagoas e gostaria de saber
como proceder, mediante aquisição por meio de importação de armas de
fogo, os procedimentos de licença, liberação e despacho alfandegário e
aduaneiro. Pois fiquei sabendo que o Senado Federal fez a referida
aquisição no ano de 2018, por meio do processo XXX com o código XXX.”

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Gostaria de pedir a lista de todas as pessoas que têm credencial de
imprensa para entrar no Senado. Solicito que a lista venha com o nome da NEGATIVA DE ACESSO2
pessoa e a empresa em que ela trabalha.”(sic)
"Gostaria de pedir o registro de entrada de todas as pessoas no Senado,
entre 01/01/2018 e 17/10/2018. Solicito que a lista venha com o nome da
pessoa, a empresa ou entidade em que ela trabalha, a data em que fez a NEGATIVA DE ACESSO3
visita e para onde ela foi ou com quem foi falar (se foi falar com algum
senador ou foi a alguma comissão, por exemplo)."(sic)
“Gostaria de saber quais as medidas serão tomadas em relação as
ausências no trabalho cometidas pela Senadora XXX, pois ela não está
ATENDIDO
trabalhando. Serão descontados no salário, ou nos benefícios paga a ela?”
"Boa
tarde,
XXX. Gostaria dos dados mais recentes disponíveis do quantitativo total de
quantos servidores do Senado Federal fizeram a migração de regime
ATENDIDO
previdenciário do Regime Próprio para o de Previdência Complementar.
Desse número, quantos servidores fizeram a adesão? Além disso, existe
algum (quanto(s)) servidor aposentado pela Funpresp?" (sic)
“Como consigo a votação da LBI, com nomes de deputados e senadores
que votaram contra e a favor da lei? Pois se o candidato XXX votou contra,
ATENDIDO
é fake news a defesa dele que votou a favor dos deficientes, não sei o que
ele era na época.” (sic)
Gostaria de obter a presença dos senadores em sessões do ano de 2015
ATENDIDO
até a presente data." (sic)
"Prezados,
bom
dia!
Gostaria de saber como o Congresso Nacional recepcionou o tratado
internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual foi a
votação realizada nas duas Casas, ou não existiu votação naquela época,
já que a Constituição Federal ainda não existia, busquei estas informações
ATENDIDO
mas não encontrei no site, por isso peço a gentileza das informações ou
um
caminho
que
possa
localiza-las.
Grata
XXX. (sic)
"Ao vermos um carro oficial com placa "Senador (a) da República",
ATENDIDO
como saber qual senador está fazendo uso? O número após esses
dizeres se refere ao senador ou é aleatório?" (sic)

2
3
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Texto
“À CONSULTORIA

LEGISLATIVA

DO

SENADO

FEDERAL

Ref.: PARECER/ ESTUDO ACERCA DO PLV 25/2018 (CONVERSÃO DA
MP
842/2018)
A XXX pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
associação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXX, sediada na
XXX através de seu Presidente, XXX, vem, pelo presente, com
fundamento no artigo 10 da Lei de Acesso à Informação (LAI), expor
e
requerer
o
quanto
segue:
Para subsidiar um estudo que vem sendo realizado pela entidade
sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 25/2018 (conversão da
Medida Provisória 842/2018), solicitamos cópia do(s) parecer(es),
elaborados pela Consultoria Legislativa do Senado Federal, acerca
dos impactos financeiros do referido projeto de lei de conversão
que, entre outras medidas, amplia o prazo para adesão do PRR, até
dia
31
de
dezembro
de
2018.
Na oportunidade, renovamos os nossos protestos de elevada estima
e
consideração.”
(sic)
Protocolo
XXX
“Registrei uma solicitação de LAI no pedido nº XXX sobre a previsão
de realização de próximo concurso de analista legislativo do Senado
Federal, mas, até o momento, não recebi resposta. Peço que a
resposta seja reenviada para este novo endereço de e-mail: XXX.
"Hello:
I am researching global laws regarding the Cannabis plant, specifically
differences in regulation between industrial hemp and marijuana. I have
two
topics
which
I'm
looking
for
answers.
1) A number of countries initially banned industrial hemp (used for fiber
and grain) but then re-legalized industrial hemp production. Did Brazil ever
ban industrial hemp production? Does Brazil currently grow industrial
hemp? If so, what law was passed that allowed it to return to production
and on what date was it signed for final approval?
2) Does Brazil have a program for allowing patients access to Cannabis for
medical use. If so, what is the name/ code of this law and when was it
signed
for
final
approval?
Thanks." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Caros,

segue

recurso

referente

ao

protocolo

XXX.

Obrigado pela resposta, mas não concordo com a justificativa de sigilo e
gostaria de recorrer à instância superior. Como a sociedade poderá
controlar o fluxo de lobistas no Senado sem acesso a essa lista? A negativa
do acesso impede que se saiba quem são os lobistas em atividade no
NEGATIVA DE ACESSO4
Senado, bem como com que parlamentares e em que comissões eles têm
atuado. A única maneira de ter acesso a isso e fazer esse necessário e
legítimo controle social é por meio do acesso à lista completa das pessoas
que acessaram. Caso exista alguma outra maneira, por favor me
informem. Do contrário, posso concluir que o Senado está atuando para
que este controle não seja feito, certo?
"Gostaria de receber uma relação das datas das viagens que o presidente
do Senado XXX fez usando aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), na
condição de presidente, até o dia XXX. A lista deve vir acompanhada do EM TRATAMENTO
local de embarque e de destino do voo e dos nomes dos que o
acompanharam na viagem."(sic)
“Boa noite, eu gostaria de saber quantos profissionais, incluindo
servidores públicos, lotados no cargo "produtor de multimídia" existem
ATENDIDO
atualmente no Senado Federal.XXX” (sic)
“Solicito todos os projetos de lei que se referem a maconha, redução do
salário dos parlamentares, segurança pública, saúde, educação e combate
ATENDIDO
ao desemprego.”
“Solicito a lista de senadores eleitos em 2018.”
ATENDIDO
"Prezados,
- o ocupante de cargo comissionado pode advogar?- o ocupante de cargo
ATENDIDO
comissionado pode ser nomeado para integrar comissão, por exemplo:
para rever e atualizar Códigos de Leis?" (sic)
"Solicito relação dos projetos que estão tramitando no Senado Federal
ATENDIDO
sobre cartórios."(sic)
“Solicito receber todos os projetos de lei que tramitam, no Senado
Federal, referente aos cartórios, pois preciso desses projetos para facilitar
ATENDIDO
o atendimento nos gabinetes dos deputados da Câmara Federal.”
“Boa
tarde!
Gostaria de obter informação se existe algum Projeto de Lei, alguma
matéria em trâmite ou já arquivada, que trata do tema "dedução no
Imposto de Renda de gastos com a educação por pessoa que não possui a
ATENDIDO
guarda", por exemplo, os avôs que auxiliam financeiramente na educação
dos
netos,
cuja
guarda
se
encontra
com
os
pais.
No caso, os pais têm direito a dedução e os avôs não.
Existe alguma matéria a esse respeito no Senado? ”(sic)
“Estão disponíveis as atas/notas taquigráficas das reuniões da CCJ de
09/05/1990
e
ATENDIDO
18/05/1989?” (sic)
4
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"Estão disponíveis as atas/notas taquigráficas das reuniões da CCJ de
02/05/1990
e
05/05/1989?" (sic)
“Gostaria de solicitar o acesso a um documento que não pude encontrar
no site. Trata-se da NOTA INFORMATIVA Nº 4.043, DE 2008 - Referente à
STC nº 2008-25759, da Consultoria Legislativa, sobre o episódio da
devolução da Medida Provisória nº 446, de 2008, pelo Presidente do
Senado Federal. De autoria de XXX. (sic)
“Gostaria de solicitar o acesso ao seguinte documento que não consta
disponível no site: NOTA INFORMATIVA Nº 4.043, DE 2008 - Referente à
STC nº 2008-25759, da Consultoria Legislativa, sobre o episódio da
devolução da Medida Provisória nº 446, de 2008, pelo Presidente do
Senado Federal. De autoria de XXX. (sic)
"Está disponível a Ata e Notas Taquigráficas da sessão da CCJ de
09/02/2006?" (sic)
“Exmo.
Ouvidor
Parlamentar,
Solicito uma cópia, inteiro teor e com anexos se houver, do Plano
Estratégico
2013
a
2023
do
Senado
Federal.
Certo de ser atendido, ao ensejo apresento cordiais saudações.” (sic)
"Prezados,
bom
dia!
Gostaria de saber como o Congresso Nacional recepcionou o tratado
internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, qual foi a
votação realizada nas duas Casas, ou não existiu votação naquela época,
já que a Constituição Federal ainda não existia, busquei estas informações
mas não encontrei no site, por isso peço a gentileza das informações ou
um
caminho
que
possa
localiza-las.
XXX. (sic)
“Solicito, ao Senado Federal, que me mande um documento atestando o
número de todas as sessões que foram canceladas durante o período das
eleições, pois, como qualquer outro cidadão, tenho o direito de saber.”
“Boa
noite,
Quero saber se há previsão de concurso para provimento de cargos do
Senado
no
exercício
de
2019.
Att.” (sic
“Prezados,
Em contato com o setor de pesquisa, fui informado que deveria solicitar,
por meio do Portal do Cidadão, informações referentes a dados e
pesquisas
do
Senado.
Minha solicitação, se possível, é referente a identificação das proposições
que foram apresentadas por Senadores e que já se transformaram e
norma
jurídica
e
seus
respectivos
autores.
Aguardo retorno.” (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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"Prezados, recebi pelo atendimento ao protocolo Conecte XXX , a ata da
sessão da CCJ, de 09/02/2006. Entretanto, embora grato, consulto se há
como fornecer a transcrição da reunião. Anoto constar ao final da ata ter
sido juntada 'a íntegra do registro da estenotipia informatizada'.
Obrigado." (sic)
“Gostaria de receber um documento com os dados dos parlamentares
eleitos para a próxima legislatura, visto que, no portal do Senado, não há
todas as informações de que preciso como, por exemplo, data de
nascimento e nome completo. Trabalho com captação de informação de
pessoas expostas politicamente e esses elementos são fundamentais para
o nosso banco de dados. Se a Casa possuir mais informações do que as que
constam no portal do Senado, solicito receber o documento com o
formato correspondente ao Excel.”
"Prezados, bom dia. XXX, e atualmente pesquiso a doutrina da mitigação
de prejuízos.Estou tentando identificar, no Brasil, legislações que tenham
abordado a temática do dano evitável ou de seu agravamento. Até o
presente, identifiquei o art. 13, do Decreto-Lei 7.306/44, como dispositivo
mais antigo a tratar do tema: " Art. 13. Recusando-se o acidentado a
submeter-se ao necessário tratamento médico, ou fazendo-o
desidiosamente, a responsabilidade do empregador ficará limitada às
conseqüências imediatas do acidente, e não se estenderá às suas
agravações ou complicações." Gostaria de saber se há algum arquivo sobre
as discussões relativas a esse dispositivo, ou se há alguma outra norma
que tenha abordado a questão? Desde já agradeço!"(sic)
“Solicito receber a lista completa de todos os Senadores em exercício.”
"Prezados, gostaria de ter acesso aos Relatórios de Gestão Fiscal
referentes aos quadrimestres dos anos de 2001 a 2006. Os mesmos não
estão disponíveis na plataforma." (sic)
Desejo informações sobre os cargos comissionados e efetivos que compõem os
gabinetes dos senadores XXX, incluindo os respectivos salários de cada um.
Verifiquei algumas informações no site do Senado Federal, por meio do Portal
Transparência, porém os dados que constam no site não são suficientes, pois só
informam a quantidade de pessoas que trabalham no gabinete, mas não declara
o cargo e o salário de cada uma delas.”

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

“Solicito receber a cópia da tramitação do PLN 27/2018, que trata da Lei
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 (PLOA 2019).
ATENDIDO
Desejo acompanhar o reajuste das aposentadorias, uma vez que o fator
previdenciário tem diminuído meu poder de compra.”
“Gostaria de saber se as pessoas abaixo entraram no Senado nos anos de
2015 a 2018, quantas vezes e em quais gabinetes eles foram. NEGATIVA DE ACESSO5
XXX.”
“Solicito receber por e-mail a exposição de motivos relacionada à
derrubada do VET 24/17, que trata sobre a remissão de créditos
ATENDIDO
tributários, para que eu possa ter mais conhecimento sobre o assunto.”

5
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“Pergunto ao senador XXX se os senadores que estiveram em período de
campanha eleitoral e que continuam sem comparecer às sessões plenárias
no Senado Federal vão receber seus honorários completo? Acompanho
diariamente a TV Senado e percebo que a maioria dos senadores não está
presente. ”
"Olá,
Gostaria de saber se há previsão de quando será aberto concurso público
para ingresso nas carreiras do Senado Federal." (sic)
"Olá,
gostaria de informações sobre a adoção de bancos de horas aos servidores
do Senado Federal, e a forma como é realizada o controle das horas
trabalhadas.
O banco de horas se aplica também aos servidores comissionados?
Obrigado."(sic)
“Solicito receber os dados estatísticos de todas as resoluções, em razão do
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal deste o ano de 1988 até hoje.”
“Solicito todas as resoluções já editadas pelo Senado Federal, desde 1988,
em razão do artigo 52, inciso X da Constituição federal, para que possa
realizar minha pesquisa de mestrado.”
"Boa tarde. Gostaria de ter acesso às emendas que foram propostas à
Medida Provisória nº 441/2008, convertida na Lei nº 11.907/2009." (sic)
"Senadores que foram candidatos e perderam as eleições, estavam
impedidos de utilizarem a verba indenizatória com atividades de
divulgação parlamentar, ou não existia e nem existe nenhuma proibição
neste sentido." (sic)
“Bom
dia!
Venho através deste contato solicitar materiais jurídicos que possam ser
enviados para a minha residência. Desejo com isso acompanhar as leis,
estatutos
e
projetos
desenvolvidos.
Se possível, gostaria de receber a Constituição Federal (CRFB) atualizada
assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso
Nacional.
Desde
já
agradeço
a
atenção.
Segue,
logo
abaixo,
meus
dados
para
envio.
XXX. (sic)
"Boa
tarde.
Poderiam me enviar a Exposição de Motivos da Resolução 13/12, por
favor? Trata da alíquota de 4% de ICMS para acabar com a 'guerra dos
portos.'
Obrigada." (sic)

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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“Olá,
Solicito o envio de uma planilha listando todas as pessoas que visitaram o
gabinete
do
senador
XXX
na
atual
legislatura.
Peço que as colunas contenham as seguintes informações:
Nome
da
pessoa
Data
da
visita
Horário
de
entrada
no
prédio
Horário
de
saída
do
prédio
(sic)
"Bom
dia!
Existe alguma previsão para o próximo concurso para o Senado Federal?
Sou XXX e desejo ingressar nos quadros desta Casa.” (sic)
“Solicito a lista dos senadores que não foram reeleitos em 2018.”
"O cidadão solicita o envio da Lei nº 11.441 de 2007, que fala sobre
inventário."
“Solicito um documento que ateste se o jatinho utilizado pelo senador
XXX, bem como a gasolina usada para o transporte é paga com verba
pública. Se a resposta for sim, solicito saber a frequência com que esse
jatinho é solicitado pelo senador para ir a sua casa.”
“Solicito um documento que ateste a presença de todos os senadores nas
sessões plenárias realizadas entre 2017 e 2018. A meu ver, os
parlamentares devem estar presentes no Senado, pois são eleitos para
trabalhar em prol do povo brasileiro.”
“Solicito um documento sobre os valores gastos em viagens pelos
senadores XXX. Acredito que as viagens pessoais, ou seja, as que não
apresentam interesses comuns, devem ser pagas pelo próprio
parlamentar.”

ATENDIDO

ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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