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

Março de 2017
1. Número de pedidos
 Pedidos de informação recebidos: 137 (ANEXO I)
Distribuição mensal dos pedidos de informação
160

151
137

Número de pedidos

140
120

121

100
80
60
40
20
0

2. Prazo de resposta
Mensal

Anual

ATÉ 1 DIA

32
8%

65

DE 2 A 5 DIAS

21

DE 6 A 20 DIAS

115
28%

189
46%

44

MAIS DE 20
DIAS

7

EM
TRATAMENTO

0

73
18%
ATÉ 1 DIA

DE 2 A 5 DIAS

DE 6 A 20 DIAS

MAIS DE 20 DIAS
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3. Frequência de assuntos
ASSUNTO
ATIVIDADE LEGISLATIVA
SENADOR
CONCURSO PÚBLICO
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES
SERVIDOR
VOTO E PRESENÇA
CEAPS E NOTA FISCAL
REMUNERAÇÃO
GASTOS COM SAÚDE E TELEFONIA
DIÁRIAS E PASSAGENS
CONTRATOS E LICITAÇÕES
TOTAL

PEDIDOS
49
25
18
13
9
6
5
5
2
2
2
1
137

%
35,8%
18,2%
13,1%
9,5%
6,6%
4,4%
3,6%
3,6%
1,5%
1,5%
1,5%
0,7%
100,0%

4. Local da informação recuperada
PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

INEXISTENTE
9
7%

PORTAL
43
31%
DEMAIS
FONTES
85
62%

DEMAIS FONTES: informação recuperada do acervo
documental, bases de dados ou atos normativos

INEXISTENTE: informação não existente no acervo documental
ou bases de dados do Senado Federal

5. Negativas de acesso e recursos
Não houve negativas de acesso ou recursos em relação a pedidos do mês de março.
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM MARÇO/2017
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Por que os Senadores e os Deputados pagam o INSS e têm o desconto do IRPF em
ATENDIDO
folha de pagamento?” (sic)
“Bom dia. Por gentileza, gostaria de obter informações sobre o edital do concurso
público do Senado Federal. Meus contatos: XXX - Celular vivo; XXX - Residência; XXX.
ATENDIDO
Atenciosamente.” (sic)
“Bom dia. Chamo-me XXX e gostaria de saber qual a previsão da disponibilização do
Edital para o Concurso público da Câmara dos Senadores, Nível médio e superior.
ATENDIDO
Obrigado, ficarei no aguardo de um posicionamento o mais breve possível.” (sic)
“Bom dia. Gostaria da cópia do pronunciamento do Senador Randolfe Rodrigues do
Amapá, sobre a corrupção nos Porto e sobre o desastre ocorrido que fez seis vítimas,
ATENDIDO
onde consta como um dos protagonistas o Indiano. XXX de XXX/XXX. XXX.” (sic)
“Boa tarde! Caros Senhores (as), quero pedir que me enviem todas as Constituições do
Brasil. Sou acadêmico de Direito e vamos realizar um trabalho na Universidade XXX.
ATENDIDO
Obrigado!!!” (sic)
“Procurei as emendas à MP 759/2016 e não encontrei, mas sei que são mais de 700.”
ATENDIDO
(sic)
“Prezados senhores, Boa Tarde! Gostaria de receber o organograma do processo
legislativo interno do Senado Federal, para fins de pesquisa acadêmica a ser realizada
ATENDIDO
pelo Centro Universitário XXX. Atenciosamente, XXX.”(sic)
“Chamo-me XXX, sou acadêmica do terceiro período do Curso de Direito e venho,
através deste e-mail, solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para minha
residência para me auxiliarem nos estudos. Se possível, gostaria de receber a
ATENDIDO
Constituição Federal atualizada assim como os códigos civil e penal e processos
também e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já
agradeço a atenção. Segue logo abaixo, meus dados para envio. Nome: XXX Endereço:
XXX Bairro: XXX CEP: XXX Cidade: XXX Estado: XXX” (sic)
“Tenho a pretensão de realizar uma pesquisa sobre a memória do processo de
impeachment no Brasil. Para tanto, gostaria de obter os autos dos processos dos exATENDIDO
Presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Agradeço imensamente a colaboração.”
(sic)
“Boa tarde, estou fazendo uma pesquisa sobre o processo de escolarização das elites e
gostaria de ter acesso a algum banco de dados que contenha o nível de escolarização
de nossos deputados e senadores. Em relação aos deputados, o nível de escolarização
ATENDIDO
encontra-se disponível no portal da câmara, no item biografia. Porém, em relação aos
senadores, não consegui obter estas informações pelo site. Como posso conseguílas?”(sic)
“Bom dia, gostaria de ter acesso aos e-mails de todos os senadores.” (sic)
ATENDIDO
“Qual a carga horário dos Servidores efetivos do SF, dias de férias, folgas e etc.?”(sic)
ATENDIDO
“Quero saber se algum politico entrou com projeto direcionado a zerar os gastos
adicionais desfrutados por Eles. Pois, como podem continuar com um privilegio de
tamanha magnitude em detrimento da Educação, saúde, moradias, saneamento básico
...etc...etc...? Se as contas publicas fossem equilibradas, o desiquilíbrio social não fosse
ATENDIDO
tão acentuado, creio que o povo não teria motivos para a justificada indignação...
Portanto,questiono novamente, qual é o passo que está sendo dando nessa
direção?(sic)”
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR SENADOR PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
Ref. Petição de direitos reg. número 00100.201911/2016 -(22/12/16) Senado Federal
XXX, já qualificado nos autos em epígrafe e ao final assinado no original, venho por
esta , respeitosamente solicitar informações sobre o andamento e documentos
juntados no processo em questão, para instrução do Habeas Corpus 139.573 do STF ,
ATENDIDO
bem como, para instrução de petição incidental de injunção legislativa e respectivo
Mandado de Injunção, junto ao STF, com liminar para suspensão dos efeitos
constestados ex-vi do artigo 5º, inciso II da Constituição Federal. Nestes Termos,
Respeitosamente, P. Deferimento. São Paulo, 02 de março de 2017 XXX (assinado no
original).” (sic)
“Solicito exposição de motivos/justificativa dos Projetos de Lei citados abaixo:
ATENDIDO
- PLS 529/2013 - PLS 156/2013 - PLS 28/2015 Atenciosamente,” (sic)
“Gostaria de ter acesso à exposição de motivos da PEC 7/2015, que gerou a Emenda
Constitucional 87//2015, que altera o artigo 155 da Constituição Federal, para tratar a
ATENDIDO
cobrança do ICMS.”
“Solicito o envio de cópia impressa do texto final, do projeto de decreto legislativo,
PDS 384/2015, que susta os efeitos da Portaria Interministerial nº 192, de 5 de outubro
ATENDIDO
de 2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do
Meio Ambiente.”
“Haverá concurso para técnico legislativo este ano?”(sic)
ATENDIDO
“Gostaria de acessar o remuneração do Senador Acir Marcos Gurgacz referentes aos
ATENDIDO
meses 10/2016, 11/2016 e 12/2016. desde de já agradeço pela atenção.” (sic)
“Boa noite! Sou Cirurgião-dentista e gostaria de saber se dentre os cargos do Senado
existe o de odontólogo. Verifiquei que existe no site a descrição de um cargo técnico
ATENDIDO
em odontologia. Por qual motivo não existe o cargo de analista odontológico?” (sic)
“Por favor, gostaria de obter as seguintes informações: 1) relação de todas as
passagens aéreas compradas pelo Senado em 2015 e 2016, separados por a) gabinete;
b) mês da compra; c) companhia aérea; d) preço; e) data da compra; f) data da viagem
ATENDIDO
g) passageiro que utilizou a passagem 2) eventual agência de viagem ou agências de
viagens responsáveis pelas compras 3) gastos do Senado com passagens aéreas em
2015 e 2016, separados por mês Obrigado.”(sic)
“Por favor gostaria de saber: 1) quantos motoristas existem contratados pelo Senado;
2) qual o salário dos motoristas 3) quais funcionários e/ou têm direito a motoristas
4) custo mensal dos motoristas da Senado 5) número de carros à disposição dos
parlamentares 6) modelo e ano dos carros à disposição dos parlamentares e de
ATENDIDO
funcionários do Senado 7) gasto mensal com combustível pelos veículos à disposição
do Senado. 8) gastos com combustível nos anos de 2015 e 2016 dos veículos à
disposição do Senado.” (sic)
“Bom dia,estou manifestando meus votos de agradecimento pelo serviço prestado
por todos os nossos parlamentares, estamos no caminho certo,sou estudante de
direito, bolsista, mãe e cidadã,e gostaria de receber se possível a Constituição Federal
ATENDIDO
atualizada assim como códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso
Nacional. Desde já agradeço a atenção.” (sic)
“Solicito receber por e-mail cópia de todos os pareceres emitidos pela Comissão de
ATENDIDO
Constituição, Justiça e Cidadania no ano de 2016.”
“Prezados Senhores Dirijo-me à autoridade que possa encaminhar o meu pleito à
Biblioteca, eis que preciso de cópia integral, com discussões,votos, atas etc. do PL
10/1990 e PL 4352;1879, que tratam de ex-combatentes e dependentes legais. Tenho
ATENDIDO
grande urgência na obtenção desses dados, cujo arquivo, pela lei, é de 150 anos.
Agradeço demais a atenção, que, não duvido, será conferida ao meu pleito.
Atenciosamente, XXX Advogada - OAB/XXX”
“Gostaria de saber se há alguma previsão para a realização de concurso para
ATENDIDO
preenchimento de vagas no Senado.”
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Gostaria de saber se há alguma previsão para um concurso público para o senado
ATENDIDO
federal, ainda pra esse ano.” (sic)
“Boa noite, eu gostaria de saber se existe uma previsão de quando haverá o próximo
concurso para o Senado Federal, principalmente para o cargo de Policial Legislativo.
ATENDIDO
Desde já agradeço. Att.” (sic)
“Solicito receber a lista dos senadores da atual legislatura.”
ATENDIDO
“Boa noite, para fins de condução de pesquisa acadêmica, gostaria de saber se é
possível obter cópia do processo legislativo referente à Lei n. 6.803/1980 (PLN
ATENDIDO
7/1980). Caso seja possível, qual procedimento devo seguir para obter a
documentação solicitada? Desde já, obrigado pela atenção. XXX” (sic)
“Bom dia, conforme solicitado por telefone, segue o nome das senadoras as quais
precisamos das fotografias em alta resolução: Laélia de Alcantâra Eunice Michiles
ATENDIDO
Pode ser apenas uma de cada. Desde já agradeço a disponibilidade. Att,” (sic)
“Bom dia, Sou estudante do mestrado de direito na XXX e preciso da exposição de
motivos da PEC 08/65, que originou a PEC 18/65, por favor. Vocês conseguem me
ATENDIDO
enviar a exposição e os estudos da comissão, por favor? Muito obrigada!” (sic)
“Estou realizando um projeto de pesquisa em minha escola, e utilizando inúmeros
dados disponíveis no site do Senado, inclusive do portal transparência. No entanto, me
deparei com inconsistências nesse banco de dados: para alguns senadores, existem
ATENDIDO
anos de ofício cuja cota para exercício parlamentar está zerada. Gostaria de saber se
isso se dá devido a uma falta de documentação dos gastos, ou se naquele ano o
senador realmente não realizou nenhum gasto reembolsável. Obrigado pela atenção.”
(sic)
“Boa noite, Sou estudante do mestrado da XXX e estou precisando dos trabalhos da
comissão da proposta de emenda constitucional 08/65 (que deu origem à EC 18/65).
ATENDIDO
Vocês me enviaram a exposição de motivos da PEC, mas preciso dos relatórios da
comissão.. poderiam disponibilizar este material, por favor? Muito obrigada!”(sic)
“Prezados, por que a estrutura remuneratória dos cargos comissionados não está
disponível no portal de transparência do Senado? Gostaria que o Senado
ATENDIDO
disponibilizasse essa informação naquela página. Obrigada.”(sic)
“Bom dia! Gostaria de solicitar a lista dos exames médicos pré-admissionais para
investidura no cargos de Policial Legislativo do Senado, bem como informação sobre
ATENDIDO
previsão de realização de concurso para o referido cargo.” (sic)
“Solicito provas e gabaritos do Último concurso desta casa legislativa realizado em
2012 para os cargos Técnico Legislativo (Área Processo Legislativo), Analista Legislativo
ATENDIDO
(Área Processo Legislativo), Consultor Legislativo (Área de Orçamento).” (sic)
“Bom dia V EX.ª Para que serve o chefe de gabinete, e por que alguns não tem?
ATENDIDO
Tirem de todos, vai gerar uma enorme economia.” (sic)
“Prezados Senhores, Venho por meio desta solicitar e informar o motivo da suspensão
do Decreto N°XXX de 06/02/1996. É a Emenda que dispõe sobre execução do 11
protocolo do acordo Acordo de Complementação Econômica 18 entre Brasil,
ATENDIDO
Argentina, Paraguai e Uruguai. Gostaria de saber o conteúdo e motivo que levou a
suspensão desse Decreto através do Vide(s): Decreto N°1859 de 11/04/1996 e
Decreto N°1897 de 07/05/1996.” (sic)
“Boa tarde, Senhores. Gostaria de receber o manual de elaboração de textos utilizado
por essa Casa. Caso o material seja de domínio público, solicito a indicação do link da
ATENDIDO
página. Agradeço de antemão. XXX” (sic)
“Gostaria de saber se é possível ter acesso à estrutura física dos principais pontos do
Senado, como Plenário dentre outros locais, para fotografar e analisar as condições
ATENDIDO
físicas do prédio para um TCC de Engenharia Civil.”
“Gostaria de saber se existe um projeto de resolução semelhante ou que tenha
substituído o PRS 106/1995, que define os gabinetes dos senadores como unidades
ATENDIDO
orçamentárias.”
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Solicito a cópia do parecer de Plenário, em substituição à CCJ, quando da aprovação
ATENDIDO
do substitutivo, da PEC 11/2003, que disciplina a candidatura do suplente de Senador e
a eleição para o Senado Federal em caso de vacância.”
“Gostaria que me informassem quem pode ter acesso ao acervo da biblioteca virtual.”
ATENDIDO
(sic)
“Gostaria de saber qual o NUMERO DO PROCESSO de impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff. Se possível, gostaria de poder consultar os arquivos. Justificativa: Para
ATENDIDO
fins acadêmicos.” (sic)
“Preciso do email do Senador Airton Sandoval. Ele esta como Senador de São Paulo.”
ATENDIDO
(sic)
“Para atender demanda de servidor da XXX, solicitamos um levantamento de todas as
proposições em tramitação sobre o cumprimento de penas por mulheres. Agradeço
ATENDIDO
antecipadamente, Atenciosamente, XXX” (sic)
“Gostaria de obter a exposição de motivos do projeto que originou a Lei 13.344/2016.”
ATENDIDO
(sic)
“Vai ter concurso público no ano de 2017 para o senado.” (sic)
ATENDIDO
“No quadro comparativo do SCD 1/2017, que concede novo prazo para adesão ao
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), consta no quadro
comparativo, referente ao art. 2°, a informação de que “bens e direitos existentes em
três períodos anteriores a 30 de junho devem ser declarados. Porém no texto inicial do
ATENDIDO
Substitutivo, a informação sobre os três períodos não coincide ao da redação do art. 2°
do quadro comparativo. Quero saber saber qual informação está correta, se a do texto
inicial do Substitutivo (art. 2°) ou a do quadro comparativo (art. 2°).”
“Solicito a cópia do PLS 482/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá acesso
ATENDIDO
aos benefícios relativos ao transporte coletivo.”
“Boa tarde, gostaria de saber se existe previsão de novo Concurso para o Senado?”
ATENDIDO
(sic)
“Como posso saber quem são os parlamentares que compõem a Comissão Mista que
examinará a Medida Provisória nº 765/2016. Informar para o meu email: ´XXX´.
ATENDIDO
Obrigado. XXX.” (sic)
“Prezados Senhores. Solicito cópia do requerimento de oitiva do Senador Romero Jucá
(PMDB/RR), apresentado à Mesa do Senado durante a discussão do PLC 106/14, na 25ª
ATENDIDO
Sessão Deliberativa, realizada em 15/03/2017, e que foi retirado de apreciação a
pedido do próprio senador. Grato desde já!” (sic)
“Prezados senhores, qual é a resolução atual do Senado Federal que aprovou o
ATENDIDO
Regimento Interno? Atenciosamente, XXX” (sic)
“Qual é a lei que regula o conselho de ética do Senado atualmente e quando que é
ATENDIDO
formado o conselho?”(sic)
“Prezados(as), boa tarde. Escrevo para solicitar as seguintes informações sobre o
Sistema Financeiro da Habitação (SFH), para fins de desenvolvimento de pesquisa
científica: 1) Processos legislativos da legislação atualmente vigente; 2) Processos
ATENDIDO
legislativos de eventuais projetos de lei ou emenda à Constituição atualmente em
tramitação.” (sic)
“Boa tarde, Estou estudando para o próximo concurso do Senado para cargo de
“técnico legislativo - processo industrial gráfico”, que tinha 21 vagas no concurso
ATENDIDO
passado. Tenho escutado que o cargo está em processo de extinção e não haverá mais
concursos para o mesmo. Essa informação procede?”(sic)
“Há previsão para lançamento de concurso público para provimento de novos
servidores, visto que na Lei Orçamentária Anual de 2017 há autorização para o
ATENDIDO
provimento de 60 cargos vagos no Senado Federal? Já existe comissão organizadora de
concurso formada, nos moldes do Ato do 1º Secretário n°6, de 2016?” (sic)
“Gostaria de solicitar acesso à Exposição de Motivos do Projeto de Lei do Senado (PLS)
ATENDIDO
nº 219, de 2006 - lei de saneamento básico, convertido na Lei nº 11.445/2007.” (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Solicito, com base na Lei de Acesso à Informação, esclarecimentos acerca dos gastos
realizados nas empresas abaixo. Todos eles se referem a reembolsos realizados a
senadores pela verba indenizatória por gastos em empresas que já se encontravam
inativadas junto à Receita Federal no ato da emissão da nota fiscal/recibo,
configurando assim reembolsos indevidos. Id-fornecedor / data da baixa
17 01/03/2013 85 01/03/2013 216 01/07/2013 217 01/07/2013 301 08/04/2016 1111
19/09/2011 1524 19/09/2011 4163 31/12/2014 4431 01/10/2009 5733 31/10/2013
ATENDIDO
8204 01/02/2014 12197 31/12/2014 13227 08/04/2016 13618 01/02/2014 15196
31/12/2014 16539 01/07/2013 17176 14/12/2009 17684 21/08/2015 17915
08/08/2011 18774 31/12/2014 21066 24/11/2010 29146 30/09/2013 29290
01/08/2009 29540 22/03/2016 47038 30/09/2008 52769 04/10/2007 53092
01/09/2006 71575 24/10/2006 76195 11/02/2014 81512 31/12/2014 85173
25/05/2011 85756 27/06/2014 85976 19/08/2013 86668 30/11/2000 86801
16/12/2011 87596 03/09/2013 87597 28/02/2000 87734 01/01/2012.” (sic)
“Com base na Lei de Acesso à Informação, solicito uma tabela simples dos gastos
anuais realizados com recursos da CEAPS nos anos de 2008 a 2016, contendo apenas o
ano e o respectivo valor global. Apesar de não precisar justificar a solicitação, informo
ATENDIDO
que este pedido tem por finalidade tentar identificar uma possível divergência de
valores nesses anos, pois tenho informações desencontradas geradas pelos arquivos
.csv correspondentes, disponíveis neste portal.” (sic)
“Prezados, boa tarde. Solicito a possibilidade de informar, se consigo remotamente,
ter acesso às discussões do Senado de uma Lei de 1907, mais especificamente o
ATENDIDO
Decreto Lei nº 1.687 de 13 de agosto de 1907, que versa sobre Pensões da Guerra do
Paraguai. A finalidade do acesso é para fazer frente a uma Dissertação de Mestrado
que estou produzindo. Respeitosamente, XXX.” (sic)
“Solicito por e-mail os nomes dos senadores que compõe as comissões CRE - Comissão
de Relações exteriores e defesa nacional e CE - Comissão de educação cultura e
ATENDIDO
esporte.”
“Boa noite, Gostaria de saber se é possível saber se no Senado Federal existe alguma
publicação sobre o antigo Projeto Jari, principalmente durante as décadas de 1970 e
1980, quando ele estava em formação e quando ocorreu a sua compra. E se possuem
ATENDIDO
dados sobre como seria a formação do Projeto, infra-estrutura rodoferroviária e
portuária, além de mapas a respeito. Aguardo. Att., XXX.” (sic)
“Prezados(as) senhores(as). Gostaria de obter as listas de votações nominais nas
votações abertas do Senado Federal entre os anos de 1990 a 1994 com os votos dos
ATENDIDO
senadores, por matéria votada e por ano. Ou seja, preciso obter uma lista de cada ano
com as matérias e os respectivos votos de cada senador. Muito obrigado.” (sic)
“Solicito receber a lista que compõe o nome dos 17 votos favoráveis e uma abstenção,
durante a votação do PLS 612/2011, que altera o Código Civil para reconhecer a união
ATENDIDO
estável entre pessoas do mesmo sexo e para possibilitar a conversão dessa união em
casamento, que ocorreu no dia 08/03/2107.”
“Excelentíssimo 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
ATENDIDO
e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a
atenção. Segue, logo abaixo, meus dados para envio. Nome: XXX Endereço: XXX
Bairro: XXX CEP: XXX Cidade: Estado:”(sic)
“Solicito a exposição de motivos do PLS 555/2015, que tramitou como SCD 3/2016,
apelidado como a Responsabilidade das Estatais, transformado na Norma Jurídica
ATENDIDO
13.303/2016.”
Olá, gostaria de saber a exposição dos motivos da revogação do art. 214 do Código
ATENDIDO
Penal” (sic)
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Solicito cópia do texto final aprovado pelo Senado Federal do PLS 559/2013, que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, além de cópia de
ATENDIDO
todas as emendas.”
“Bom dia, sou pesquisador aqui no Rio Grande do Sul e minha temática de pesquisa é a
XXX. No momento, para o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, preciso
ATENDIDO
de fontes primárias para a pesquisa. É possível ter acesso a esse material? Muito
obrigado!”(sic)
“Bom dia! Gostaria de saber se já há alguma previsão de concurso público esse ano
ATENDIDO
para preenchimento das vagas abertas no Senado Federal.”(sic)
“Solicito a tramitação completa do PLC 106/2014, que dispõe sobre o exercício da
ATENDIDO
profissão de detetive particular.”
“Gostaria de saber se existe previsão para o concurso do Senado Federal este ano de
ATENDIDO
acordo com a Lei Orçamentária Anual ? “
“Dignissímos Senhores, Peço encaminhar cópia do pronunciamento do Ilustre Senador
Ronaldo Ramos Caiado proferido em assembléia do dia 21/03 p.p. Antecipo
ATENDIDO
agradecimentos. Cordiais Saudações.”(sic)
“Solicito receber a lista de senadores atualizada com telefone, data de nascimento e
ATENDIDO
email.”
“Solicito a lista dos senadores da atual legislatura e a composição de todas as
ATENDIDO
comissões do Senado Federal.”
“Qual a disponibilidade orçamentária do Senado Federal para provimento de novos
cargos efetivos nos anos de 2017/2018? Qual o quantitativo, por cargos efetivos, de
ATENDIDO
aposentadorias até a presente data? Quais cargos estão em extinção, ou seja, após
vacância não serão mais providos? desde já agradeço.” (sic)
“Solicito o detalhamento das despesas médicas que geraram cobranças em forma de
participação financeira em despesas, do plano de saúde SIS-Caixa, nos contracheques
dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, do servidor Keny José de Oliveira
ATENDIDO
Villela matricula 105901. Pode ser em qualquer formato disponível, inclusive PDF se
for possível”. (sic)
“Venho por meio deste canal de informação e transparência solicitar ao Senado
Federal as seguintes informações:- Quanto ganha, em valore brutos e líquidos, cada
ATENDIDO
senador? - Especificar os valores dos auxílios e demais benefícios recebidos. Desde já
agradeço e fico no aguardo da resposta. Att, XXX”. (sic)
“Gostaria de saber com qual idade um senador pode se aposentar.”
ATENDIDO
“Solicito a cópia do pronunciamento feito pelo Senador Lasier Martins em Plenário, no
dia 22/03, quando falou sobre a extinção da filantropia, além disso, falou sobre status
ATENDIDO
de “entidade filantrópica” através do CEBAS.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
Quais são as descrições de atividades dos seguintes cargos previstas no contrato
65/2010 firmado entre o Senado Federal e a empresa Servgel Apoio Administrativo e
ATENDIDO
Suporte Operacional Ltda, CNPJ XXX a) Auxiliar de Execução b) Assistente de Execução
Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado
pela atenção.”(sic)
“Gostaria de consultar a relação de senadores que votaram contra e a favor do Projeto
de Lei sobre Terceirização (PL 4.330/04). Pesquisei na página do Senado, mas não
localizei. Se possível, gentileza me informar onde localizo a lista na página do Senado
ATENDIDO
na internet, ou me envie a relação por e-mail. Aguardo retorno e desde já agradeço!
XXX.” (sic)
“Bom dia, gostaria de receber em meu e-mail a cópia do PLC 30/2015, que trata da
ATENDIDO
Terceirização. Gostaria do projeto em inteiro teor.” (sic)

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C3799BE60019FE24.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.068466/2017-31

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO
“Gostaria de saber como é feita as indicações dos 13 titulares e 13 suplentes da
Comissão da CPI da Reforma da Previdência. Como são feitas as indicações dos
Senadores que vão ser membros dessa Comissão? Qual o método, por Lei, a ser
ATENDIDO
utilizado nas escolhas dos nomes dos Senadores? Se é por maioria dos Senadores?
Etc.? Obrigada” (sic)
“Desejo receber, via e-mail, cópia das cotas parlamentares de todos os senadores
ATENDIDO
referente aos anos 2015 e 2016.”
“Bom dia. A paz esteja convosco. Sou brasileiro, atualmente morando em Portugal,
cursando o doutoramento em Direito Público na Faculdade XXX (XXX), e estou
realizando uma pesquisa acadêmica sobre o tema anticorrupção nos órgãos
legislativos no âmbito do cenário mundial. Neste sentido solicito que sejam
disponibilizados os números acerca de punições e/ou perdas de cargo de todos os
ATENDIDO
membros da Câmara, Senado e TCU, a partir da Constituição de 1988, a exemplo do
´Relatórios de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a servidores
públicos do Poder Executivo Federal envolvidos com práticas ilícitas comprovadas.
http://www.cgu.gov.br/assuntos/atividade-disciplinar/relatorios-de-punicoesexpulsivas´. Atenciosamente. XXX. Doutorando/FDUC.” (sic)
“Meu nome é XXX e sou aluna do curso de XXX do XXX. Preciso de todas as decisões
dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre Medidas
ATENDIDO
Provisórias nos últimos quatro anos. Antecipadamente agradeço a ajuda.
Obrigada.”(sic)
“Gostaria de receber a lista de presença de todas as reuniões das comissões que foram
ATENDIDO
realizadas em 2015 e 2016.”
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia
integral (digitalizada) do processo 00200.025911/2013-16 Muito obrigado pela
ATENDIDO
atenção.”(sic)
“Prezados Srs, com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de saber:
Acerca do contrato nº 65/2010 (e suas eventuais prorrogações), de terceirização de
mão de obra, com a empresa SERVEGEL, para “prestação de serviços terceirizados de
Apoio Administrativo, para atendimento das necessidades do SENADO”, pergunta-se:
1) Qual o período de validade inicial do contrato? 2) Para qual período de validade o
contrato foi renovado? 3) Quantos Auxiliares de Execução foram contratados? 4)
ATENDIDO
Quantos Assistentes de Execução foram contratados? 5) Em quais
diretorias/secretarias do Senado os Auxiliares de Execução foram lotados? 6) Em quais
diretorias/secretarias do Senado os Assistentes de Execução foram lotados? Favor
reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela
atenção.” (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia
integral (digitalizada) do processo 00200.006146/2014-16 Muito obrigado pela
ATENDIDO
atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia
integral (digitalizada) do processo 00100.045215/2014-35 Muito obrigado pela
ATENDIDO
atenção.”(sic)
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SITUAÇÃO
“Prezados Srs, - Com base na Lei de Acesso à Informação e em complemento ao
pedido de informação XXX, gostaria de saber: 1- os setores do Senado Federal que
solicitaram formalmente servidores efetivos do cargo Analista Legislativo –
Especialidade Administração – AADM - (listados abaixo) receberam servidores
comissionados e/ou funcionários terceirizados durante a validade do Concurso de
ATENDIDO
2012 ? 2- Em caso positivo, as quantidades e datas de recebimento em cada setor
Relação de setores do Senado Federal que solicitaram formalmente servidores efetivos
do cargo Analista Legislativo – Especialidade Administração – AADM 1 –SERH (atual
SEGP) 2 - ESERH/SERH (atual ESEGP) 3 - COOPA/SERH (atual COAPES) 4– SGIDOC 5CONLEG Favor reproduzir estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito
obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, - Com base na Lei de Acesso à Informação e em complemento ao
pedido de informação XXX, gostaria de obter cópia integral (digitalizada) do estudo
técnico (ou dos documentos de suporte) que permite ao Senado Federal fazer a
ATENDIDO
afirmação transcrita abaixo: “A distribuição dos novos servidores empossados levou
em consideração a necessidade de pessoal de todo o Senado Federal e não apenas das
áreas que formalizaram pedidos.” Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação e em complemento ao pedido
de informação XXX, gostaria de obter cópia integral (digitalizada) do email ( e suas
ATENDIDO
eventuais respostas e contra- respostas) citado abaixo: Email da Diretora Edilenice
(SGIDOC) ao Diretor Renato (SERH) em 06/11/13 Muito obrigado pela atenção.”(sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação, gostaria de obter cópia
integral (digitalizada) do processo 00200.007045/2014-62 Muito obrigado pela
ATENDIDO
atenção.”(sic)
“Boa noite. Gostaria que, se possível, os senhores me mandassem TODOS os projetos
de Leis oriundos da câmara dos deputados e arquivados no Senado na legislatura
ATENDIDO
anterior (2011-2014). É para um projeto de pesquisa. Muito obrigado pela
atenção.”(sic)
“Solicito ao senado relatório de despesas e o detalhamento das mesmas, executadas
no exercício de 2016 referentes aos gastos com benefícios dos senadores, por
ATENDIDO
gentileza incluir todos os benefícios, como por exemplo, o que foi gasto com saúde.
Atenciosamente”. (sic)
“Prezados Srs, Com base na Lei de Acesso à Informação e em complemento ao pedido
nº XXX/XXX gostaria de saber: 1 – os servidores comissionados que foram lotados na
Diretoria Geral (perfazendo um total de 206) durante a validade do Concurso de 2012
exercem atribuições de direção, chefia ou assessoramento ? 2 – caso as atribuições
ATENDIDO
exercidas sejam de assessoramento, pede-se que seja especificado de forma detalhada
a quais cargos (ou pessoas) o assessoramento é (ou era) prestado Favor reproduzir
estes questionamentos juntamente com a resposta. Muito obrigado pela
atenção.”(sic)
“Solicito receber a lista constando a relação da votação nominal referente ao PLC
ATENDIDO
103/2012, que visa aprovar o Plano Nacional de Educação - PNE.”
“Solicito a listagem dos senadores da atual legislatura.”
ATENDIDO
“Prezado(a), Estou pesquisando na internet o Regulamento do Senado Federal e
agenda da mesa do Plenário, no site oficial senado.gov.br, sem sucesso.
ATENDIDO
Solicito enviar para o e-mail: XXX. Att.”(sic)
“Bom dia. Talvez a questão aqui apresentada seja de ordem pessoal, mas pelo meu
interesse na seguinte informação; gostaria de saber se tem alguma notícia sobre o
ATENDIDO
concurso público que será aberto em 2017. Tal como a data de divulgação do edital,
etc... Desde já agradeço. Respeitosamente.”(sic)
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SITUAÇÃO
“Prezados, Bom dia. Solicito relatório e detalhamento quanto as despesas executadas
referente aos pagamentos efetuados a terceiros, ligados diretamente com o plano de
saúde do Senado. Gostaria que todos os pagamentos, reembolsos e qualquer saída de
ATENDIDO
recurso que tenha relação com gastos para cobrir despesas criadas pela utilização do
uso do plano de saúde dos Senadores e de seus dependentes seja disponibilizada.
Desde já, agradeço a atenção. Att, XXX”. (sic)
“Boa tarde! Sou estagiária da XXX interior de XXX, e gostaria de uma informação.
Gostaria de saber quais são os cargos que existem na tv senado, comissionados?
ATENDIDO
Tem alguma resolução que me informe. Desde já agradeço pela atenção.”(sic)
“solicito o envio de todos os projetos que estão em tramitação na Casa, no que altera
ATENDIDO
as Leis do Estagio 11.788/2008 e da Aprendizagem 10.097/2000.”
“Bom dia! Gostaria de saber se está confirmado para este ano de 2017 o concurso do
Senado, tanto para cargos nível médio, como para cargos nível superior e quando sairá
ATENDIDO
o edital.” (sic)
“Gostaria de saber onde encontro os valores que cada senador tem direito de receber
ou ser reembolssado, enfim vantagens e beneficios que cada senador pode utilizar,
auxilio moradia, médico, pessoal de gabinete, combustivel, correio, passagens aereas,
ATENDIDO
enfim tudo que um senador tem direito. Pergunta: O senador tem dispêndio com
alguma contribuição previdenciária? Em que momento o senador tem direito a
aposentadoria pela função paralamentar?” (sic)
“Bom dia, sou graduanda do curso de Direito da XXX, em XXX, e como pesquisa para o
meu TCC, preciso da exposição de motivos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
ATENDIDO
2003, Estatuto do idoso, e infelizmente não encontrei na internet. Seria possível eu
receber tal exposição? Aguardo ser atendida, agradeço desde já.” (sic)
“Solicito a lista de senadores com foto e dados biográficos da atual legislatura.”
ATENDIDO
“Gostaria de saber o andamento do PLS 68/2003 e gostaria que me enviassem tudo o
que estiver tramitando sobre normatização do artigo 40, § 4º, da CF. Estou interessada
ATENDIDO
mais na normatização da atividade de risco e conversão de tempo de especial em
comum para fins de aposentadoria comum. Desde já agradeço.” (sic)
“Gostaria de obter uma cópia de um documento do Senado Federal do ano de 2014,
que foi reflexo de uma pesquisa das necessidades de todos os Setores do Senado
ATENDIDO
Federal, onde se inseria a necessidade de servidores da casa por área”. (sic)
“Em seguimento ao pedido nº XXX, gostaria por favor de saber: 1) a justificativa das
viagens apresentadas nas planilhas 2) as regras do Senado para autorizar viagens 3) se
o servidor e/ou o senador é obrigado a apresentar relatórios das viagens e, em caso
ATENDIDO
positivo, obter acesso a eles 4) os dados das viagens de janeiro, fevereiro e março de
2017 dividido por nome de servidor e senador, custo da viagem, destino da viagem, e
motivação da viagem obrigado”. (sic)
“Após contato por telefone com esta casa, utilizo esse espaço para enviar uma relação
de empresas baixadas na Receita Federal e que mesmo assim receberam dinheiro da
verba indenizatória dos senadores. De acordo com a legislação fiscal, empresas
baixadas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica não mais existem legalmente, fato
ATENDIDO
este que as impedem de serem fornecedores de produtos ou serviços, principalmente
a agentes públicos. Diante deste quadro, solicito que os senadores reembolsados
indevidamente sejam notificados para que procedam a restituição aos cofres desta
casa, o valor integral das notas listadas.”(sic)
“Gostaria de solicitar os valores das verbas de gabinete dos 81 senadores e como
ATENDIDO
foram gastos os recursos”. (sic)
“Senhores, bom dia. Gostaria de saber se temos notícias atualizadas sobre o Acordo
Recíproco entre Itália-Brasil para a conversão da CNH. Conto com a vossa colaboração,
ATENDIDO
visto que a ratificação do acordo facilitaria muito a vida dos brasileiros que aqui
residem. Cordialmente XXX.” (sic)
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SITUAÇÃO
“Aos Excelentíssimos Senhores Senadores, gostaria de pedir-lhes gentilmente um
retorno em relação a tramitação do acordo internacional “Para reconhecimento
recíproco da Carteira de Motorista entre Brasil e Itália”, assinado em Roma no dia 02
de novembro de 2016, que agora aguarda a assinatura do Congresso Nacional. Por
cortesia, qual é o status do acordo, qual a previsão de quando será assinado, ou qual é
a média de tempo que um acordo semelhante precisa para ser assinado? Faço parte
de uma comunidade com cerca de 2.000 pessoas que aguardam um retorno preciso
em relação ao acordo. A Vossa resposta será encaminhada a todas estas pessoas, de
modo a evitar que todos façam o mesmo requerimento a vossos excelentissimos
senhores. Agradeço-lhes pela atenção dispensada e pelo retorno que nos será dado.
Cordialmente, XXX. Abaixo lhes envio dados sobre o acordo internacional:
Ambasciata del Brasile a Roma com Consulado-Geral do Brasil em Milão e ConsuladoATENDIDO
Geral do Brasil em Roma. 17 de fevereiro A Embaixada do Brasil esclarece que o
Acordo para o Reconhecimento Recíproco de Carteiras de Habilitação entre o Brasil e a
Itália, assinado em Roma, em 4 de novembro de 2016, ainda não está em vigor. O
Acordo entrará em vigor 60 dias após ser aprovado por ambos os países. O Acordo foi
aprovado pela Itália, e encontra-se em trâmite no Brasil. Pela legislação brasileira, o
acordo deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Esse procedimento
foi adotado com relação a acordos semelhantes, assinados pelo Brasil com a Espanha e
Moçambique. O Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Cidades e o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública, coautores da Exposição de Motivos que
encaminhou o acordo para a Presidência da República, para posterior elevação ao
Congresso Nacional, estão empenhados em fazer com o que o tempo de tramitação
legislativa seja o mais breve possível.” (sic)
“Solicito o texto do PLC 30, que trata da terceirização.” (sic)
ATENDIDO
“Conforme disponibilizado no site do Senado Federal, na página que consta Execução
de Emenda por Parlamentar, foi disponibilizado para o senador Humberto Costa 8,5
ATENDIDO
milhões. Gostaria de saber para onde será destinado este valor.”
“Quando será a votação para a instauração da CPI da previdência social?” (sic)
ATENDIDO
“Excelentissimo Senador da República Airton Sandoval Venho através desta solicitar
materiais juridicos que possam ser enviados para minga residência Desejo comisso
acompanhar as leis, estatutos e projetos desenvolvidos por vossa excelência. Se
ATENDIDO
possível, gostaria de receber a Constituição Federal atualizada e anteprojetos que
estão em discussão no Congresso Nacional. Desde já agradeço a atenção.
Segue abaixo meus dados pessoais: XXX Rua XXX CEP XXX XXX - Capital”(sic)
“Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber a respeito da tramitação da revogação do artigo
456 do Código Civil pelo artigo 1072, ll, do Código de Processo Civil. Seria possível o
ATENDIDO
acesso a essa informação? Obrigada desde já.”(sic)
“Bom dia! Quais são os critérios de aposentadoria para os senadores? Quais são os
valores possíveis de aposentadoria? Quantos são e quais são os senadores que
ATENDIDO
recebem aposentadoria?” (sic)
“Gostaria de receber a lista de presença de todas as sessões plenárias que foram
ATENDIDO
realizadas nos anos 2015 e 2016.”
“Senhores, preciso dos números dos telefone, dos endereços de e-mail e do facebook
ATENDIDO
dos Senadores de todos os estados de nosso País. Grata, XXX” (sic)
“Bom dia, estive procurando as ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS referentes à
formulação do PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (2014-2024), mas não as encontrei.
ATENDIDO
Pelo que percebi, as atas de audiências realizadas pela CCJ, por exemplo, entre o
período de 08/2011 a 08/2013 não estão disponibilizadas online. Como posso obter
ajuda nessa questão?”(sic)
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SITUAÇÃO
“Conforme sugerido pelo Serviço de Informação ao Cidadão, encaminho esta
solicitação para que seja apurada possíveis inconsistências de valores globais da
CEAPS. De acordo com levamento que fizemos, há uma diferença muito grande entre
valores de reembolsos pagos à senadores com recursos da CEAPS a partir do ano de
2008, conforme tabela abaixo. Peço averiguar se a informação procede e por qual
motivo foram realizadas tais alterações. ano Valor Antigo Valor Novo
ATENDIDO
2008 R$ 2.703.494,78 R$ 11.575.947,40 2009 R$ 2.647.695,61 R$ 11.725.424,91
2010 R$ 2.569.845,58 R$ 10.751.707,81 2011 R$ 7.659.328,78 R$ 18.988.510,72
2012 R$ 9.979.924,81 R$ 23.336.265,74 2013 R$ 10.542.501,21 R$ 24.645.960,11
2014 R$ 9.538.998,38 R$ 22.512.671,12 2015 R$ 3.114.543,84 R$ 24.846.569,66
2016 R$ 20.907.541,78 R$ 24.546.835,55 A mensagem recebida por mim e que
sugere acionar a Ouvidoria possui número de atendimento XXX” (sic)
“Solicito receber o exemplar dos dados biográficos dos atuais senadores”.
ATENDIDO
“Gostaria de saber como ver detalhadamente como são feitos os gastos com diárias e
ATENDIDO
viagens dos parlamentares?” (sic)
“Gostaria das notas taquigráficas referente a audiência pública que foi realizada no dia
ATENDIDO
29/03/17 as 14h na comissão de agricultura e reforma agrária.”
“Solicito cópia assinada da Ata da 4ª reunião da Comissão Mista destinada a examinar
e emitir parecer sobre a Medida Provisória Nº 751, de 2016, publicada em 10 de
novembro de 2016, que ´cria o programa cartão respostas e dá outras providências´ da
ATENDIDO
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura, realizada no Senado Federal, no dia
15 de fevereiro de 2017.” (sic)
“Solicito receber informações sobre a realização do próximo concurso do Senado
ATENDIDO
Federal.”
“Boa tarde, Sou estudante e estou realizando minha monografia, e gostaria de receber
materiais impressos sobre a crise hídrica do semiárido nordestino e suas soluções e
ATENDIDO
como combater. No momento, estou desempregado, não podendo comprar livros, e
preciso de um notebook. Grato pela atenção. meu endereço- XXX ATT- XXX. “ (sic)
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