
  

 

 

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

 
Agosto de 2021 

 
1. Número de pedidos  
 

 Pedidos de informação recebidos: 46 (anexo) 

Distribuição mensal em 2021 

 

 2. Prazo de resposta  

 

28 28

51
40

51

36 40
46

ATÉ 1 DIA: 16
35%

DE 2 A 5 DIAS: 11
24%

DE 6 A 20 DIAS: 16
35%

MAIS DE 20 DIAS: 3
6%

EM TRATAMENTO: 0 



  

 

 

3. Frequência de assuntos 
 

ASSUNTO PEDIDOS % 
ATIVIDADE LEGISLATIVA 19 41,3% 
CONCURSO PÚBLICO 16 34,8% 
OUTROS 3 6,5% 
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 2 4,3% 
SENADOR 2 4,3% 
SERVIDOR 1 2,2% 
CEAPS E NOTA FISCAL 1 2,2% 
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA 1 2,2% 
CONTRATOS E LICITAÇÕES 1 2,2% 
TOTAL GERAL 46 100,0% 

 
 
4. Local da informação recuperada 
 

 
 

PORTAL: informação integralmente disponível no Portal do Senado Federal 
DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo documental, bases de dados ou atos normativos 

 
 
 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
 Houve 3 (três) negativas integrais de acesso à informação. 
 Houve 1 (uma) negativa parcial de acesso à informação. 
 Não foram protocolados recursos em agosto de 2021. 

PORTAL: 29
(63%)

DEMAIS FONTES: 14
(30%)

INEXISTENTE: 3
(7%)



  

 

 

Anexo 

 

Pedidos de informação de agosto de 2021 Status 
1 Solicito uma cópia integral do edital do concurso público para o cargo de 

‘Consultor de Orçamentos’, realizado pelo Senado Federal em 1996.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

2 “Bom dia, prezados. Gostaria de obter uma informação acerca do cargo 
de analista legislativo – especialidade tradução e intérprete. A última 
autorização de concurso não abrange essa especialidade, porém eu me 
identifico muito com essa área e gostaria de saber se é possível prestar 
para uma especialidade diversa (Ex.: Analista Legislativo - Administração 
ou Analista Legislativo - Processo Legislativo) e depois pedir remoção 
para a Especialidade Tradução e Intérprete. Existe essa mobilidade 
dentro do Senado? Desde já, agradeço sua atenção e disposição em 
ajudar.” (sic) 

RESPONDIDO 

3 “Boa tarde. Eu me chamo XXX e gostaria de saber se o Senado possui 
concursos públicos e se há uma previsão de quando terá um concurso, 
fiquei interessado em trabalhar no Senado. Att, XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

4 “Boa tarde! Visando a realização de trabalho acadêmico e com base na 
Lei de Acesso à Informação, solicito gentilmente o fornecimento das 
seguintes informações : 
a) Quantitativo total de servidores e parlamentares; 
b) Quantitativo total de servidores e parlamentares vinculados ao RPC 
(Lei n. 12.618/2012); 
c) Quantitativo total de servidores e parlamentares vinculados ao RPC 
(Lei n. 12.618/2012) que fazem jus ao Benefício Especial (§ 1º do art. 3o 
da Lei n. 12.618/2012), incluindo as Seções Judiciárias? 
Atenciosamente, 
XXX. XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

5 “Caros senhores, gostaria de saber se existe alguma previsão da 
continuidade do andamento do concurso do Senado, uma vez que o 
mesmo foi suspenso devido à pandemia que, por sua vez, de acordo com 
mídias e jornais, tem se mostrado decrescente. 
Desde já agradeço a atenção e colaboração, estando certo de um breve 
retorno.” (sic) 

RESPONDIDO 

6 “Quero saber sobre a proposta de reforma política e das eleições. 
Trâmite de projetos nesse sentido e com quem falo sobre.” (sic) 

RESPONDIDO 

7 
“Boa noite! Meu filho sonha, desde adolescente, em trabalhar como 
dentista no Senado. Ele fez vestibular passou na UNESP, está formado, 
passou em dois concursos, um em primeiro lugar e outro em sétimo, 
mas em CR (Cadastro Reserva). A pergunta é: quando haverá concurso 
para cirurgião dentista no Senado? XXX” (sic) 

RESPONDIDO 

8 “Solicito as seguintes informações: 
- Composição da CAS, no período de 2011-2021; 
- Composição da CDH, no período de 2011-2021; 
- Composição da CAE, no período de 2011-2021 
- Nominata de todos os senadores que assinaram o Recurso 02/2012, 

RESPONDIDO 



  

 

 

protocolado na data de 12/02/2012, relativo ao PLC 130/2011, uma vez 
que o referido documento constam as assinaturas, mas por elas não é 
possível identificar os respectivos signatários. Também não é possível 
identificar os signatários na ata publicada no Diário do Senado Federal n° 
25, de 2012, Sessão: 12/03/2012, Publicação: 13/03/2012, p. 06022.; 
- Cópia, na íntegra, de todas as atas de comissões e notas taquigráficas, 
discursos e pronunciamentos e as respectivas votações em que foi 
discutido e votado o PLC 130/2011, bem como cópia de notas 
taquigráficas de discussões no plenário com as respectivas votações.” 
(sic) 

9 “Ao Senado Federal, 
Venho por meio deste, solicitar informações sobre a quantidade de 
mecanismos jurídicos aprovados pelo senado federal relacionado a 
sexualidade humana, envolvendo gênero, sexo e relações homoafetivas 
nos últimos 10 anos no Brasil. 
Atenciosamente, XXX 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

10 “Olá. Me chamo XXX, sou estudante de mestrado da Universidade XXX, e 
estou pesquisando sobre a proposição de propostas legislativas que 
façam referência às temáticas de gênero. Para isso, gostaria de fazer a 
solicitação de alguns dados. Poderiam, por favor, me encaminhar todos 
os Projetos de Resolução do Senado (PRS), propostos (mas não 
aprovados) e aprovados entre 01/01/1989 e 31/12/2018, e que 
contenham em sua ementa, texto ou indexação alguma das seguintes 
palavras: Mulheres, Mulheres, Gênero, Cotas, Feminina, Sexo? Sei que é 
possível fazer a busca pela Pesquisa Avançada, mas não consigo baixar os 
dados. Eu agradeceria muito se pudessem me enviar. 
Muito obrigada!” (sic) 

RESPONDIDO 

11 “Não consegui localizar, na tramitação e nem na parte de documentos, o 
relatório apresentado pelo senador Antonio Anastasia, no dia 06/08/21, 
referente à PEC 35/2015, que modifica a forma de escolha dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, gostaria de saber como 
posso ter acesso ao documento apresentado pelo relator da matéria.” 

RESPONDIDO 

12 “Solicito informação no setor de comunicação. Necessito de alguns 
documentos relacionados às políticas públicas do Senado Federal e 
propostas de abordagem, e vejo que um dos responsáveis que sempre 
aparece é o XXX. Sou professor pesquisador e preciso dessas 
informações para minha pesquisa.” 

RESPONDIDO 

13 “Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito informações sobre os 
registros de visitas oficiais de comandantes das Forças Armadas, desde 
1988 até agosto de 2021 ou até a data de apreciação do pedido, 
atendendo às convocações ou convites do Congresso. Na remota 
possibilidade de negativa do pedido, favor explicitar a razão. Solicito a 
informação em planilha, no formato .csv ou Excel, com os seguintes 
dados nas colunas: data, motivo da visita, nome do comandante, cargo 
do comandante.” (sic) 

RESPONDIDO 

14 “Boa tarde, me chamo XXX, atualmente diretor do XXX. Gostaria de 
saber, se é possível adquirir um relatório encaminhado do Senado para 
CMV, ‘cópia’ a respeito da acessibilidade. No dia 27/07/2011, tivemos 
uma visita do palestrante XXX, que nos encaminhou uma carta posteriori 
de reconhecimento pleno do departamento a respeito da 
acessibilidade.” (sic) 

RESPONDIDO 

15 "Bom dia, tem previsão para abertura do concurso do Senado em 2021? 
Atenciosamente." 

RESPONDIDO 



  

 

 

16 "Existe projeto sobre a possibilidade de incorporação de gratificação no 
vencimento básico de auxiliares operacionais do Poder Executivo?" (sic) 

RESPONDIDO 

17 “Prezados, venho requerer, com fundamento na Constituição Federal e 
na Lei de Acesso à Informação, que seja informada a lista de pedidos de 
audiência direcionados ao senador Roberto Rocha (PSDB-MA) até a data 
de 11/08/21 tendo como assunto a PEC 110/2019.” (sic) 

RESPONDIDO 

18 "Olá, bom dia. Gostaria de saber se o concurso público do Senado 
Federal manteve, na LDO 2022, autorização e previsão orçamentária 
para sua realização." (sic) 

RESPONDIDO 

19 

“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito informações sobre os 
registros de visitas oficiais do presidente do Senado a comandantes das 
Forças Armadas, desde 1988 até agosto de 2021 ou até a data de 
apreciação do pedido. Na remota possibilidade de negativa do pedido, 
favor explicitar a razão. Solicito a informação em planilha, no formato 
.csv ou excel, com os seguintes dados nas colunas: Data, motivo da visita, 
presidente em exercício, nome do comandante, cargo do comandante.” 
(sic) 

NEGATIVA PARCIAL 
DE ACESSO 

20 "Olá, gostaria de saber se, com o avanço da vacinação, o Senado Federal 
vai retomar o concurso previsto até recentemente - e se há previsão de 
data para que isso ocorra - ou se o concurso está suspenso sem data 
definida para reinício em virtude da reforma administrativa pela qual o 
órgão passa. Obrigado, XXX." (sic) 

RESPONDIDO 

21 "Bom dia. Gostaria de saber se há previsão para retomada dos trabalhos 
da comissão responsável pelo próximo concurso público para admissão 
de servidores efetivos do Senado." (sic) 

RESPONDIDO 

22 “Considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que em seu 
artigo décimo diz ‘Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso às 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’; 
Considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que em seu 
artigo onze, parágrafo sexto diz ‘§ 6º Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer 
outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por 
escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou 
reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o 
órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si 
mesmo tais procedimentos’; 
Considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que em seu 
artigo doze, parágrafo segundo diz ‘§ 2º Estará isento de ressarcir os 
custos previstos no § 1º deste artigo aquele cuja situação econômica não 
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 
declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983’; 
Requeiro uma cópia de todos os estudos legislativos realizados pela 
Senado Federal relacionados à educação, gestão pública, democracia, 
conselhos participativos e afins, bem como seus anexos. Declaro não 
dispor dos meios necessários para fazer uma consulta efetiva desses 
dados por meio eletrônico, declaro ainda não dispor das condições 
financeiras para arcar com os custos da impressão. 

RESPONDIDO 



  

 

 

Endereço para envio: 
XXX 
Solicitante: XXX 
CPF: XXX” (sic) 

23 “Olá! Gostaria de obter informações acerca do concurso público a ser 
realizado pelo Senado Federal. Levando em conta que o país começa a 
dar sinais consistentes de reação contra a pandemia, sendo esse o 
motivo da suspensão da seleção de novos servidores, existe previsão de 
quando o processo será retomado? Existe possibilidade real do concurso 
acontecer em 2022? Desde já agradeço a atenção!” (sic) 

RESPONDIDO 

24 
“Olá, gostaria de saber se o contrato firmado com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA) segue vigente, se a FIA segue conduzindo os 
estudos para a reforma administrativa interna do Senado e se há 
previsão para que tal reforma seja concluída.” (sic) 

RESPONDIDO 

25 “Senhores: 
Há forte desconfiança de muitos movimentos civis sobre a lisura da e-
plataforma em face do estranho comportamento das votações em 
consultas públicas e apoiamentos das SUGs. E isso se baseia na 
amostragem popular do processo eleitoral - SUG 9 e SUG 6, cujos 
números destoam da realidade brasileira em relação ao voto impresso e 
escrutínio público. 
A SUG 6 que sequer pode se tratar de ‘opinião’ ou proposta política quer 
a regulamentação da publicidade do escrutínio nas eleições, com base 
no princípio da publicidade que deve se aplicar a todo ato administrativo 
do setor público. Ser contra isso é ser contra a Constituição, a moral e, 
certamente, o povo brasileiro exige que a Constituição seja cumprida. 
Estamos fazendo campanha em massa para que as pessoas votem, mas 
os números não crescem na mesma proporção da vontade popular, e, 
pior, crescem os números contrários, completamente destoantes de 
qualquer amostragem pública. A proposta é bem clara e ainda critica a 
contagem secreta atualmente feita pelo TSE (o que é ilegal). 
Já em relação à SUG 9, ninguém acredita que os contrários estejam na 
frente. Convenhamos, a movimentação nas ruas e nas redes sociais 
demonstram claramente que a imensa maioria da população não aceita 
mais o atual modelo de votação. Ambas as SUGs deixam claro, portanto, 
que o povo brasileiro não quer mais o atual sistema vigente, pois, além 
de não ser mais confiável, desrespeita o ordenamento jurídico. 
Portanto, e com base na Lei da Informação, requeremos os arquivos de 
logs do sistema referente às duas SUGs citadas (ainda que a proposta do 
voto impresso inexista, ao que parece, no Senado, pois a votação 
continua em aberto). 
Os mesmos poderão ser enviados ao e-mail XXX na melhor forma 
possível. Os arquivos serão analisados por técnicos independentes. 
Agradecemos pela atenção desde já. 
Cordialmente, 
XXX. XXX. XXX.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

26 “Prezados, boa tarde! Gostaria de solicitar a cópia do processo de nº. 
00200.012870/2020-27 para o acompanhamento do mesmo. Devido ao 
erro do e-mail cadastrado por conta de um ponto ou uma letra, o 
SEATUS me deu as instruções de explicar a situação e buscar 
informações. Como não conseguir entrar em contato por meio de 
telefonemas, estou encaminhando este, para verificar como consigo 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 



  

 

 

pegar a cópia. 
Gostaria de sua compreensão e atenção o mais breve possível, para o 
acompanhamento. 
Atenciosamente, XXX.” (sic) 

27 "Boa tarde Senado Federal, gostaria de saber como posso ficar sabendo 
sobre o andamento do concurso do Senado que foi autorizado e tem 
cursos voltados para esse concurso ou previsão para sair, ou se já está na 
LOA 2022." (sic) 

RESPONDIDO 

28 
"Solicito o relatório do que foi discutido em todas as reuniões realizadas 
pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do 
Congresso nos anos de 2013, 2014 e 2015. Peço que conste, na relação 
das reuniões, além dos assuntos discutidos e os convidados pela 
comissão, os nomes de todos os presentes nas reuniões." (sic) 

RESPONDIDO 

29 
“Ilmo. senhor presidente do Senado Federal, XXX, vem, respeitosamente, 
no uso de sua competência fiscalizatória e baseando-se, ainda, no direito 
de acesso à informação previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição 
Federal, solicitar, no prazo de 20 dias conforme estabelecido no art. 11, § 
1º, da Lei nº 12.527/2011, relação dos valores despendidos 
(empenhados, liquidados e pagos) pelo Senado Federal com publicidade 
nos últimos 10 (dez) anos, com a indicação nominal e individualizada dos 
veículos de comunicação beneficiados e valores recebidos. 
Agradecendo a atenção, despedimo-nos respeitosamente, colocando-
nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pelo fone 
XXX ou no gabinete XXX da XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

30 “Saudações! Estou fazendo um projeto final de análise de dados para a 
minha pós-graduação, XXX. O objetivo do trabalho é mostrar painéis com 
os gastos e custos envolvendo as atividades parlamentares dos nossos 
representantes. Tem uma informação que estou com dificuldade de 
encontrar. Que é o custo dos apartamentos funcionais. Quanto custa um 
apartamento funcional para o contribuinte. Seria possível emitir uma 
lista de gastos por apartamento ocupado? Por mês ou uma média de 
2020 para cá? Obrigado!” (sic) 

RESPONDIDO 

31 “Saudações. Mandei uma mensagem há pouco sobre solicitação de 
custos dos imóveis funcionais ocupados por parlamentares. Gostaria 
também de solicitar informações sobre o custo dos planos de saúde por 
parlamentar, desde de 2019. Como expliquei na mensagem anterior, 
estou fazendo um trabalho de análise de dados para o projeto final da 
minha pós-graduação, o curso XXX. O tema do trabalho é o gasto 
relacionado à atividade parlamentar. Obrigado.” (sic) 

RESPONDIDO 

32 “Olá, tudo bem? Vocês podem me enviar por e-mail o edital do último 
concurso do Senado Federal, por favor?” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

33 “Prezados, 
Este é um novo pedido de informação, não deve ser confundido com um 
recurso. No entanto eu busco obter novas informações, atualizadas, 
sobre um tema que guarda semelhança ao tema do pedido Conecte nº 
67011. Eu solicito acesso aos ofícios e planilhas orçamentárias 
encaminhados pelo relator-geral do orçamento ao governo, referentes à 
execução dos recursos da classificação orçamentária RP 9 no orçamento 
de 2021, informando as demandas de parlamentares para repasses. 
Lembro que, nos termos da Portaria Interministerial ME/SEGOV-PR Nº 
6.145 e da Portaria Nº 1.081 do MDR o governo abriu possibilidade de o 
relator-geral enviar a lista de beneficiários de verbas do RP 9. Este 
pedido vale-se da necessidade de ‘ampla publicidade’ sobre todas etapas 
da execução do RP 9, destacada pelo TCU, no julgamento das contas da 
Presidência no ano de 2020. Por deter parte das informações, o relator-
geral deve fornecer o acesso, com base no Art. 7, II da LAI. Esse pedido 
de acesso à informação deve ser encaminhado ao gabinete dele, para 
que seja oportunizada a resposta, exigida pela LAI, no prazo legal. 
A diferença entre este pedido e o pedido Conecte nº 67011 é que, agora, 
eu peço que sejam enviadas também as indicações que o relator-geral 
encaminhou ao governo a partir do dia 22 de junho até a data da 
elaboração da resposta neste novo pedido de informações que remeto. 
Portanto, peço que o relator-geral do orçamento envie todas as 
informações referentes ao exercício de 2021. 
Ressalto que as informações apresentadas devem incluir a identificação 
dos autores das solicitações para os repasses de RP-9. Em planilhas que o 
relator-geral enviou ao governo até junho, ele não dizia quem eram os 
parlamentares em nome dos quais indicou repasses a municípios e 
estados. Como se sabe, o RP-9 tem sido direcionado por meio de acordos 
envolvendo parlamentares. Prestar as informações sobre solicitantes dos 
repasses trará transparência sobre o uso do orçamento das emendas de 
relator.” (sic) 

NEGATIVA 
INTEGRAL DE 

ACESSO* 

34 “Prezados senhores, bom dia. 
Solicito informações sobre o próximo concurso do Senado Federal, se 
tem previsão para a retomada do concurso que estava previsto para 
ocorrer e foi suspenso tendo em vista a pandemia da covid-19. Extrai 
notícia da internet que o Senado Federal publicou no Diário Oficial da 
União a Portaria do Presidente nº 5, de 21/08/2020, que revoga a 
Portaria nº 20, de 2019, publicada no Boletim Administrativo do Senado 
Federal nº 7052, seção 2, de 7/10/2019, e no Diário Oficial da União nº 
194, Seção 2, de 7/10/2019. O referido ato torna sem efeito, tão 
somente, a comissão examinadora criada para a elaboração do concurso 
para admissão aos quadros funcionais da Casa e formação de cadastro 
de reserva, contudo, não revoga o certame, conforme estabelece o Ato 
da Comissão Diretora nº, de 2019. 
Desde já agradeço a atenção dispensada por Vossas Excelências.” (sic) 

RESPONDIDO 

35 “Bom dia. Quero saber sobre previsão de concurso da Polícia Legislativa. 
Soube que foi aprovado edital, mas não tive mais nenhuma informação.” 
(sic) 

RESPONDIDO 

36 “Segue em anexo o portal da transparência, se você perceber é referente 
ao mês abril de 2020, fornecedor CNPJ 16.924.825/0001-32, valor 
R$16.000,00 como ele conseguiu lançar uma NF referente ao mês de 
maio de 2020. Pode me explicar isso por favor.” (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

37 “Gostaria de ter acesso ao relatório final da CPI ou CPMI dos fundos de 
pensão referente ao ano de 1992.” (sic) 

RESPONDIDO 

38 “Bom dia, 
Tenho interesse em acompanhar proposições que versam sobre temas 
referentes à Lei 4.950-A/66. 
Acompanhei recentemente o deslinde da MP1040 que continha em seu 
corpo o Inciso XII que pedia a revogação da Lei 4.950-A/66 e que ao final 
subiu à sanção sem este. 
Gostaria de acompanhar todas as proposições que por ventura tramitam 
no Senado Federal que se reportam à lei em epígrafe. 
Neste sentido recorro aos que terão acesso à esta mensagem e solicito 
uma pesquisa com a relação das outras proposições ainda em trâmite 
sobre este assunto. 
De antemão agradeço cordialmente, 
XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

39 “Prezados senhores, 
Sou pesquisador do Programa de Doutorado da XXX e, para instruir 
minha pesquisa, solicito o envio da transcrição e registros dos debates e 
discussões sobre a PL 559/2013 (Lei de licitações), em especial sobre o 
fundamentos que promoveram a ampliação do seguro garantia para 
obras. 
Com meus melhores cumprimentos, XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

40 “Prezados senhores, 
Com base na LAI, gostaria de receber a relação de exames médicos 
necessários para a posse em cargo, referente ao concurso de 2012, cargo 
analista legislativo - especialidade Administração. 
Atenciosamente, XXX.” (sic) 

RESPONDIDO 

41 “Senhores, qual o passo a passo no portal para descobrir os gastos com 
os membros? Inclusive os sigilosos? Diárias, Jetons, assessorias, 
alimentação, etc. 
‘Congresso Nacional escolheu, em reunião conjunta nesta terça-feira (3), 
os nomes dos novos integrantes do Conselho de Comunicação Social 
(CCS). Foram eleitos 13 titulares e 13 suplentes para um mandato de dois 
anos.’ Fonte: Agência Senado.” (sic) 

RESPONDIDO 

42 "Com relação à solicitação de informação nº 69331, peço 
complementação. Por favor, solicito indicação do nome completo de 
todos os senadores que assinaram o recurso 02/2012, publicado no DSF 
de 13/03/2012, relativo ao PLC 130/2011. Na publicação do DSF, quanto 
na página de tramitação do PLC 130/2011, não é possível identificar 
quem são todos os autores que subscreveram o referido Recurso, pois 
consta apenas a assinatura e por ela não se consegue identificar todos os 
autores desse recurso." (sic) 

RESPONDIDO 

43 “Solicito as emendas do senador Irajá Abreu para Miracema do Tocantins 
dos anos de 2019 e de 2020.” (sic) 

RESPONDIDO 

44 “Solicito que sejam encaminhadas todas as emendas propostas pelo 
senador Eduardo Gomes em todas as proposições legislativas dos anos 
de 2019 a 2020 que poderiam beneficiar a cidade de Miracema no 
estado do Tocantins.” 

RESPONDIDO 

45 "Bom dia, tudo bem? Gostaria de saber se as inscrições para o concurso 
do Senado Federal já fecharam. Obrigada." (sic) 

RESPONDIDO 



  

 

 

46 “Amparado pela Lei nº 12.527 - Lei de Acesso à Informação estou 
solicitando do Senado Federal que me envie no prazo especificado por 
esta lei (20 dias e mais 10, com justificativa, após os 20 dias) todos os 
atos de fiscalização e de cumprimento destas leis e decretos federais 
(desde suas aprovações por esta Casa Legislativa). Se não fizeram é 
urgentíssimo que se faça! 
Relativos à defesa do consumidor e do sagrado direito constitucional de 
consumir água de qualidade, fornecida por empresas ou serviços 
autônomos municipais. Infelizmente estou recorrendo a esta lei federal, 
uma vez que há vários dias enviei denúncia à Ouvidoria desta Casa 
Legislativa e fiscalizadora, com cópia para todos os senadores e sequer 
um deles me respondeu a gravíssima denúncia. Solicitação em 
documento anexo inteiro teor esta caixa de mensagem não comporta 
todo o texto.” (sic) 

RESPONDIDO 

*Negativa Integral de Acesso: § 6º do art. 53 da Constituição, c.c. art. 302 Regimento Interno do Senado 
Federal 


