


  

 

 

3. Frequência de assuntos 

ASSUNTO PEDIDOS % 

ATIVIDADE LEGISLATIVA 48 42,9% 

CONCURSO PÚBLICO 15 13,3% 

SENADOR 15 13,3% 

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 14 12,5% 

BIBLIOTECA E PUBLICAÇÕES 6 5,4% 

CEAPS E NOTA FISCAL 5 4,5% 

SERVIDOR 2 1,8% 

CONTRATOS E LICITAÇÕES 2 1,8% 

VOTO E PRESENÇA 2 1,8% 

OUTROS 1 0,9% 

REMUNERAÇÃO 1 0,9% 

LEGISLAÇÃO 1 0,9% 

TOTAL 112 100,0% 
 

4. Local da informação recuperada 

 
5. Negativas de acesso e recursos 
 
5.1 Negativa parcial de acesso a pedido cuja resposta exigiria trabalhos adicionais de 
busca e de anonimização de dados pessoais. O requerente protocolou recurso – 
tratado como reclamação em relação à resposta originalmente prestada –, tendo 
deferimento parcial. 
 
5.2 Negativa de acesso a documento que sofre proteção do § 6º do art. 53 da 
Constituição Federal. Não foi protocolado recurso à negativa de acesso.  

PORTAL
31

28%

DEMAIS 
FONTES

72
64%

INEXISTENTE
9

8%

PORTAL: informação integralmente disponível no portal do
Senado Federal

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
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ANEXO I – PEDIDOS DE INFORMAÇÃO TRATADOS EM ABRIL/2017 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Gostaria de informações sobre concurso para administrativo do 
senado, quais as disciplinas a serem estudadas, edital de referência. 
Previsão de realização dos mesmos, última vez que houve 
concurso,enfim...” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se existe no Congresso Nacional alguma norma 
interna e/ou regra específica onde se destaca os princípios éticos e 
morais dos senhores Senadores da República que me representa nesta 
Casa?” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia. XXX. Não estou conseguindo encontrar o texto do PLS 
559/2013 (nova lei de licitações), aprovado pelo Senado. Poderia por 
favor, me enviar o texto aprovado. Obrigado.”(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber o número atribuído à tramitação do Ofício nº 
11/2015 do CONSEFAZ ao Senado, relativo à alteração da Resolução do 
Senado nº 9/1992. para estabelecer o limite da alíquota do ITCMD em 
20%. Pesquisei pelo site, mas não encontrei.” 

ATENDIDO 

“Olá, boa noite. Gostaria de obter orientação acerca de como encontrar 
no site do Senado Federal, estudos estatísticos sobre o impacto no 
orçamento financeiro da União e sobre o atual estágio da EC nº 
42/2003, PEC-87/2015, PEC-4/2015, PEC-31/2016 (e demais matérias 
relacionadas à DRU), bem como acerca da PEC-287/2016 (reforma da 
previdência). Além disso, gostaria também de saber se foi feito algum 
estudo (estatístico ou não) relacionando as duas matérias (reforma da 
previdência e DRU), ou qual procedimento tenho que adotar para obter 
informação acerca da existência destes estudos. Por fim, questiono 
como posso ter acesso a integra dos processos legislativos citados 
acima, incluindo dos estudos que os instruíram. Se possível, gentileza 
me encaminhar os arquivos por e-mail. Desde já agradeço. 
Cordialmente, XXX.”(sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Gostaria de saber se haverá concurso público para Apoio 
Técnico ao processo legislativo, especialidade: processo legislativo, nível 
médio?” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados senhores, XXX. Preciso de uma orientação a respeito da 
legislação brasileira no período de 1930-1991 que aborde questões 
sobre a importação e a exportação de livros, e também que trate a 
respeito do papel utilizado no processo de impressões no Brasil. Desde 
já agradeço, Respeitosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber de quando as inscrições para o concurso da Polícia 
do Senado Federal serão abertas.” 

ATENDIDO 

Solicito uma lista dos servidores reponsáveis pela resposta do processo 
nº 417201700075, com base na Lei de Acesso à Informação. 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Boa tarde, Solicitamos a gentileza do encaminhamento, via e-mail, da 
Exposição de Motivos da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o 
estatuto jurídico das estatais. Grata!”. (sic) 

ATENDIDO 

“5) O art. 5º da Lei nº 8.666/1993 determina que os entes públicos 
paguem os seus fornecedores de acordo com a ordem cronológica de 
apresentação das faturas. Esse ente público costuma divulgar a ordem 
cronológica de pagamentos dos seus fornecedores? Se sim, com qual 
periodicidade e por quais meios a divulgação é feita? 6) O Requerente 
requer a disponibilização de cópia da ordem cronológica de pagamentos 
desse ente público, devidamente atualizada e com a indicação dos 
nomes dos fornecedores, das datas de emissão das faturas e dos valores 
de cada fatura. 7) Nos últimos 12 (doze) meses, esse ente público 
realizou pagamentos fora da ordem cronológica a que alude o art. 5º da 
Lei nº 8.666/1993? Se sim, pede-se a indicação dos fornecedores 
beneficiados, dos objetos contratuais e dos valores pagos. 8) Com qual 
frequência esse ente público recebe recursos de outros entes públicos 
para o pagamento de fornecedores? Se recebe, esses valores são 
divulgados? Se sim, com qual periodicidade e por quais meios a 
divulgação é feita?” (sic) 

ATENDIDO 

“12) Nos últimos 12 (doze) meses, esse ente público exerceu em 
quantas vezes a prerrogativa legal de promover a rescisão unilateral de 
contratos administrativos? Requer-se a apresentação do nome do ex-
contratado, do número do contrato administrativo rescindido e a 
indicação dos fundamentos legais adotados em cada rescisão. 13) Nos 
últimos 12 (doze) meses, em quantas ocasiões esse ente público aplicou 
sanções administrativas aos seus contratados? Requer-se a indicação 
dos nomes das empresas sancionadas, da sanção aplicada em cada caso 
e do fundamento legal utilizado para a aplicação de cada sanção. O 
Requerente destaca que o seu direito de obter as informações públicas 
ora requeridas é expressamente assegurado pelo art. 7º, inciso VI, da Lei 
de Acesso à Informação, segundo o qual: “Art. 7o O acesso à informação 
de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 
(...) VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”. 
Diante disso, considerando que as informações ora solicitadas são 
inequivocamente de interesse público e de fácil reunião, o Requerente 
pede sua imediata disponibilização, conforme lhe assegura o art. 11, 
caput, da Lei de Acesso à Informação.” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“9) Ao longo da execução dos contratos administrativos, é comum que 
os contratados apresentem pleitos administrativos que, se deferidos, 
acarretarão para a Administração dever de realizar desembolsos de 
valores (por exemplo, “reequilíbrio econômico-financeiro”; “pagamento 
de encargos moratórios”; “pagamento de reajuste de preços” etc.). 
Pergunta-se: 9.1. Há perante esse ente público pleitos dessa natureza 
que tenham sido apresentados há mais de 30 (trinta) dias e que ainda 
não foram objeto de decisão administrativa? Se sim, requer-se a 
apresentação de listagem contendo os nomes dos autores de cada 
pleito, a data de apresentação de cada pleito, os valores envolvidos em 
cada pleito, o assunto/objeto sucinto de cada pleito e o estágio atual em 
que se encontra a análise administrativa de cada pleito; 9.2. Ao longo 
dos últimos 12 (doze) meses, quantos pleitos administrativos dessa 
natureza foram recebidos por esse ente público?; 9.3. Ao longo dos 
últimos 12 (doze) meses quantos pleitos administrativos dessa natureza 
foram objeto de decisão de mérito por esse ente público? Quantos 
foram deferidos e quantos foram indeferidos? 9.4. Em quantas ações 
judiciais envolvendo pleitos administrativos dessa natureza esse ente 
público é Réu?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito copias em pdf de todos os assuntos tratados na CCJ, como por 
exemplo a imprescrição do crime de estupro e/ou qualquer EC referente 
ao direito e garantias fundamentais.” (sic) 

ATENDIDO 

“9.5. Ao longo dos últimos 12 (doze) meses, esse ente público foi 
citado/notificado de alguma ação judicial contra si promovida por 
contratado/ex-contratado com o objetivo de impugnar eventual 
omissão administrativa relacionada a pleito dessa natureza? Se sim, 
solicita-se indicar o nome do contratado/ex-contratado, o tipo, o 
número do processo e o juízo em que tramita a ação judicial. 9.6. Ao 
longo dos últimos 12 (doze) meses, qual foi o valor total referente a 
condenações judiciais que transitaram em julgado contra esse ente 
público? Qual percentual do valor dessas condenações tem origem em 
pleitos administrativos de contratados? 9.7. Em quantas ações judiciais 
esse ente público atualmente figura como Réu/Requerido? Qual 
percentual dessas ações tem sua origem vinculada a pleitos 
administrativos de contratados? 10) Esse ente público se submete ao 
regime de precatórios? Se não, qual o critério adotado por esse ente 
público para definir a ordem dos pagamentos das condenações judiciais 
irrecorríveis? 11) Esse ente público costuma inserir nos contratos 
administrativos que celebra cláusulas arbitrais? Se sim, há algum 
modelo ou padrão de cláusula arbitral definido? Em caso positivo, 
requer-se a disponibilização do teor da cláusula.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito  o envio do catálogo de publicações e os dados biográficos da 
Senadora Lúcia Vânia” 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Excelentíssima Autoridade Responsável pelo monitoramento da 
implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Senado 
Federal. XXX, comparece à presença de V. Exa. para, com fundamento 
na Lei nº 12.527/2011, apresentar pedido de acesso a informações de 
interesse público, o que faz nos termos dos questionamentos indicados 
abaixo, cujas respostas requer lhe sejam apresentadas no prazo legal. 1) 
Esse ente público possui débitos vencidos e não pagos com 
fornecedores de bens e serviços? Se sim, qual o valor total referente às 
dívidas vencidas e não pagas? Pede-se que a resposta seja apresentada 
indicando o total de débitos oriundos de cada exercício financeiro. 2) 
Esse ente público está em mora com algum fornecedor de bens e 
serviços por prazo superior a 90 (noventa) dias? Se sim, quantos 
fornecedores se enquadram nessa situação? 3) Esse ente público tem 
algum fornecedor contratado sem licitação? Se sim, solicita-se a 
indicação do fundamento legal da contratação direta, dos nomes dos 
contratados e dos objetos e valores das respectivas contratações. 4)  
Esse ente público tem algum fornecedor prestando serviços sem base 
contratual, ou seja, sem que haja contrato administrativo em vigor? Se 
sim, solicita-se a indicação dos nomes dos contratados e dos objetos e 
valores das respectivas contratações. 5) O art. 5º da Lei nº 8.666/1993 
determina que os entes públicos paguem os seus  fornecedores de 
acordo com a ordem cronológica de apresentação das faturas. Esse ente 
público costuma divulgar a ordem cronológica de pagamentos dos seus 
fornecedores? Se sim, com qual periodicidade e por quais meios a 
divulgação é feita?” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa tarde, posso pedir  o texto integral de uma proposição arquivada? 
trata-se da PEC 90/2007 da Senadora Serys Slhesarenko”(sic) 

ATENDIDO 

“Senhor Senador da República, Venho, através desta mensagem, 
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. Pois sou uma estudante 
do curso de Direito que um  sonha com melhorias e com a  força da 
mulher na politica Brasileira. Desde já agradeço a atenção” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o envio do projeto de lei do Senado 54/1988, de autoria do 
Senador Marco Maciel, com as justificativas”. 

ATENDIDO 

“Olá, gostaria de obter a lista completa de publicações da gráfica do 
Senado desde 2014, com data de publicação, custo das publicações e o 
responsável (pedido de algum gabinete, por exemplo). A justificativa 
para o pedido é ter o conhecimento sobre a aplicação do recurso 
público.” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Uma grande dúvida: no caso este semestre, é denominado 1º periodo 
legislativo de 2017, ou 7° período da legislatura? Grato desde já pela 
resposta!”(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do discurso do Senador Roberto Requião, feito em sessão 
plenária no dia 05/04.” 

ATENDIDO 

 “Excelentíssimo 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 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) 

ATENDIDO 

“Prezados, Gostaria, por gentileza, da justificativa do projeto que deu 
origem às emendas constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Cordialmente, 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Nos termos da Lei 12.527/2011, solicitamos acesso a todos os pedidos 
de acesso à informação feitos ao Senado Federal de 2012 a 2017, bem 
como às respectivas respostas aos pedidos, aos recursos, às respostas 
aos recursos e a todos os anexos. Solicitamos, em conformidade com o 
§3o do art. 8º da Lei de Acesso, que os dados sejam enviados 
eletronicamente em formato aberto, sistematizados em planilhas, de 
forma a facilitar a análise. Caso os arquivos sejam muito grandes para 
serem anexados ao email, solicitamos que se utilize um serviço de 
hospedagem online como o WeTransfer e que nos enviem os links. 
Cordialmente, XXX” (sic) 

NEGATIVA 
PARCIAL DE 

ACESSO1 

“Prezados, Gostaria de ratificar a solicitação anteriormente realizada 
(XXX). Não foi enviada a justificação da Emenda Constitucional nº 
41/2003, mas sim o texto da emenda em si. Aproveitando, gostaria de 
solicitar também a justificação das Leis nº 12.618/2012, 13.183/2015 e 
da Medida Provisória nº 676/2015. Agradeço, desde já, a atenção, 
Cordialmente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Eu, XXX, venho com base na Lei 12.527 - que versa sobre o acesso à 
informação - respeitosamente solicitar à Gráfica do Senado Federal da 
República Federativa do Brasil.. I) [..] relação de materiais impressos nos 
anos de 2009 e 2010. Especifica-se: Título e nome do autor do pedido de 
impressão. Observação: Esta petição não diz respeito às publicações 
oficiais da Livraria do Senado mas sim, especificamente, as solicitações 
de impressão por agentes públicos ou privados. Desde já agradeço a 
atenção e peço o deferimento desta petição Atenciosamente.” (sic) 

ATENDIDO 

                                                 
1 Foram encaminhadas as relações com os pedidos de informação recebidos pelo Serviço de Informação 

ao Cidadão em 2017 (janeiro a agosto), bem como respostas prestadas. O levantamento abrangeu a 

anonimização dos dados pessoais dos requerentes. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Bom dia, Gostaria de solicitar as informações referentes às viagens dos 
senadores aos seus Estados de 1 de janeiro de 2017 a 1 de abril de 2017. 
Gostaria que fossem explicitadas as datas das viagens (ida e volta) e o 
custo de passagens aéreas. Gladson Cameli, Jorge Viana, Sergio Peteção, 
Benedito de Lira, Fernando Collor, Renan Calheiros, Eduardo Braga, 
Omar Aziz, Vanessa Grazziotin, Davi Alcolumbre, João Capiberibe, 
Randolfe Rodrigues, Lídice da Mata, Otto Alencar, Roberto Muniz, 
Eunício Oliveira, José Pimentel, Tasso Jereissati, Cristovam Buarque, 
Helio José, Reguffe, Rose de Freitas, Magno Malta, Ricardo Ferraço, 
Ronaldo Caiado, Lúcia Vânia, Wilder Morais, Edison Lobão, João Alberto 
Souza, Roberto Rocha, Aécio Neves, Antonio Anastasia, Zeze Perrella, 
Pedro Chaves Simone Tebet, Waldemir Moka, Cidinho Santos, José 
Medeiros, Wellington Fagundes, Flexa Ribeiro, Paulo Rocha, Jader 
Barbalho, Cássio Cunha Lima, José Maranhão, Raimundo Lira, Armando 
Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, Humberto Costa, Ciro Nogueira, 
Elmano Férrer, Regina Souza, Alvaro Dias, Gleisi Hoffmann, Roberto 
Requião, Eduardo Lopes, Lindbergh Farias, Romário, Fátima Bezerra, 
Garibaldi Alves, José Agripino, Acir Gurgacz, Ivo Cassol, Valdir Raupp, 
Ângela Portela, Romero Jucá, Thierres Pinto, Ana Amélia, Lasier Martins, 
Paulo Paim, Dalirio Beber, Dario Berger, Paulo Bauer, Antonio Carlos 
Valadares, Eduardo Amorim, Maria do Carmo Alves, Airton Sandoval, 
José Serra, Marta Suplicy, Ataídes Oliveira, Katia Abreu, Vicentinho 
Alves” (sic) 

ATENDIDO 

“1) Quantos (números absolutos) servidores efetivos (com provimento 
de cargos decorrentes de aprovação em concurso público) do Senado 
Federal são economistas por formação? 
2) Quantos (números absoluto) servidores efetivos (com provimento de 
cargos decorrentes de aprovação em concurso público) do Senado 
Federal exercem funções no âmbito das atribuições do profissional 
economista atualmente?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a relação de nomes e telefones dos senadores.” ATENDIDO 

“Prezados, Solicito quantitativo das matérias distribuídas para cada 
comissão permanente do Senado Federal, discriminando ano e 
comissão, no período da 54ª legislatura.” (sic) 

ATENDIDO 

  “Bom dia, Por gentileza, podem me disponibilizar um web service no 
formato XML contendo a quantidade de votos, a profissão, a formação 
acadêmica, o tipo de votação e a assiduidade (plenário e comissão) de 
todos os Senadores? Desde já, agradeço. “(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se existe um serviço web com os gastos dos 
senadores, assim como existe para os deputados.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, Gostaria de solicitar uma pesquisa acerca das proposições em 
tramitação no Senado Federal,sobre os seguintes temas: deficiências 
físicas, Pessoa com Deficiência, portador de necessidade especial, 
necessidades especiais, autismo, bipolar, libras” (sic) 

ATENDIDO 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO SITUAÇÃO 

“Gostaria de receber em quantitativo as proposições legislativas que 
tramitam no Senado Federal por tipo, conforme a seguir: PLS, PEC, MPV, 
ECD, MSF, MSG, PDS, PDC, PLC, PLN, PLV, PRS, SCD e SUG.” 

ATENDIDO 

“Solicito que sejam encaminhadas para o meu e-mail, as notas 
taquigráficas da audiência pública realizada pela CCJ, no dia 03/04/2017, 
referente ao PLS 280/2016.” 

ATENDIDO 

“Solicito o texto final com todas as emendas da MP 758/2016 que altera 
os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 
Ambiental do Tapajós.” 

ATENDIDO 

“Excelentíssimo Senhores do Senado Venho, através desta mensagem, 
solicitar materiais jurídicos que possam ser enviados para a minha 
residência. Desejo com isso acompanhar as leis, estatutos e projetos 
desenvolvidos por Vossa Excelência. Estou cursando 1º semestre de 
Direito, e necessito de matérias para leitura, porem não tenho 
condições de custeá-los, pois estou desempregada. Se possível, gostaria 
de receber a Constituição Federal atualizada assim como códigos e 
anteprojetos,  que estão em discussão no Congresso Nacional, o livro 
dos 25 anos da C.F , e também um Dicionário Jurídico Atualizado, para 
assim me aperfeiçoar nos meus estudos. Desde já agradeço a atenção. 
Segue logo abaixo, meus dados para envio. XXX” (sic)  

ATENDIDO 

“XXX e,para desenvolver um estudo sobre o presidencialismo de 
coalizão na democracia brasileira,preciso ter acesso ao histórico da 
composição do Senado Federal (apenas nomes dos senadores e 
partidos, excluindo-se da consulta suplentes, assessores e demais 
membros), do período compreendido entre 1990 até 2016 (o recorte se 
deve ao período pós-democratização). A solicitação possui base no 
direito fundamental de acesso à informação e está em conformidade 
com os princípios básicos da Administração Pública, tutelados pela Lei n. 
12.527/11. Antecipadamente grata, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Eu queria saber quanto, em média, um senador ganha por ano 
(incluindo o salário e os auxílios).”(sic) 

ATENDIDO 

“Boa Tarde! XXX. Gostaria de saber como funciona o concurso para 
trabalhar na Gráfica do Senado, como diretor de arte/designer, e se 
existe este posto no Senado como um todo. Fiz algumas pesquisas, mas 
nada muito direto ao assunto. Se vocês pudessem me auxiliar a 
entender como estes processos funcionam, ficarei grato. Att.”(sic) 

ATENDIDO 

“Olá! Escrevo para consultar a existência e disponibilidade de 
documentos que reúnam informações sobre audiências públicas que 
trataram de temas que se relacionam com direitos das mulheres e 
questões de gênero. Sou pesquisadora e busco informações sobre 
audiências públicas, em todas as legislaturas, que tenham relação com o 
tema citado. Não havendo algum documento que sintetize as 
informações, onde no site do Senado eu posso encontrá-las, por 
gentileza? Desde já agradeço, XXX.”(sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Prezados, Estou realizando Trabalho de Conclusão de Curso XXX e 
gostaria de saber as seguintes informações com relação à Lei 
11.196/2005 (Lei do Bem), no que concerne aos artigos 28 a 30, que 
concedem alíquota zero de PIS/COFINS para equipamentos 
eletroeletrônicos (Programa de Inclusão Digital): - Quais são os 
requisitos que as empresas devem cumprir para fruir o benefício; - quais 
os controles que os órgãos reguladores do governo exercem para 
verificar o cumprimento desses requisitos; - gostaria de obter os 
relatórios que verificam a efetividade desse programa. - outras 
informações consideradas relevantes. Vale lembrar que, de acordo com 
o art. 70 da Constituição Federal, a renúncia fiscal se subordina à 
fiscalização do Congresso Nacional. Obrigada!” (sic) 

ATENDIDO 

 “Boa noite, gostaria de receber o inteiro teor dos debates, votos, 
alterações e projetos de emenda a constituição que deu ensejo as EC: 
EC 10/1996 PEC 163/1995; EC 27/2000; EC 42/2003; EC 56/2007; EC 
59/2009; EC 68/2011; EC 93/2016; e Emenda de Revisão 01/1994.” (sic) 

ATENDIDO 

“Estou procurando as provas do concurso Senado 2011-2012 para os 
cargos “Técnico Legislativo - Processo Industrial Gráfico” e “Analista 
Legislativo - Produtor de Multimídia”, mas não encontrei. Nem na 
página do concurso no site da FGV, nem na página sobre o concurso no 
site do Senado. O Senado disponibiliza essas provas de alguma maneira? 
Como eu poderia obter os arquivos?” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá boa tarde! Quantas e quais são as propostas de Reforma Política 
que estão tramitando no Congresso? Att., XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Senhor Senador Eduardo Suplicy. 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. XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se existe previsão de concurso para o Senado em 
2017, e queria saber também se há previsão de número de vagas para o 
cargo de Policial Legislativo?” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, boa tarde. Estou concluindo o Mestrado em Direito e 
pretendo desenvolver como Tese de Doutorado a necessidade de 
limitação da Justiça Constitucional no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal. Como uma de minhas análises verificará a efetividade ou não 
do impeachment para afastamento dos membros do órgão, gostaria de 
solicitar o acesso à quantidade de impeachments já protocolados 
perante esta Casa objetivando o impeachment dos Ministros, bem como 
quais foram os fundamentos, data de pedidos e qual a situação atual de 
cada pedido. Aguardo breve retorno.” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0D5C6D9A001DB0F7. 
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“Senado Federal. Venho, através desta mensagem, 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 atualizada assim como 
códigos e anteprojetos que estão em discussão no Congresso Nacional. 
Pois esses contribuiriam muito com minha graduação em ´Direito´. 
Desde já agradeço a atenção.” (sic) 

ATENDIDO 

“Excelentíssimo 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 atualizada assim como códigos e anteprojetos que 
estão em discussão no Congresso Nacional, ECA e o Livro Lei Maria da 
Penha. Desde já agradeço a atenção. Segue logo abaixo, meus dados 
para envio. XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Tenho uma dúvida e não estou conseguindo achar a resposta. 
Após a promulgação da CF/88 como se deu a primeira eleição de 
senadores, já que os mandatos são alternados? Muito obrigada!” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá, Gostaria de ter acesso à composição partidária da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional durante os governos FHC e LuLa 
(1995-2010), isto é, entender quais eram os senadores que dela faziam 
parte e qual o partido pertenciam. Também gostaria de saber se há 
requerimentos da CRE, tal como consta no site do Senado, durante este 
período citado: 1995-2010. Se houver qualquer outra documentação 
que demonstre a atuação, posicionamento da CRE em matéria de 
política externa durante as datas acima, por favor, fiquem a vontade 
para me ajudar. Desde já agradeço a atenção,” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de obter informações sobre a previsão de concurso do Senado 
Federal, especificamente para o cargo de Taquigrafia.” 

ATENDIDO 

“Bom dia. Gostaria de saber qual o regime que rege os senadores? Eles 
não vão trabalhar simplesmente porque é segunda-feira! Qual o 
desconto nos salários?” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia do PLS 513/2013, que altera a lei de execução penal.” ATENDIDO 

“Boa noite, Gostaria de saber se há alguma previsão para um novo 
concurso para o Senado Federal, já que o último foi realizado em 2012. 
Obrigada.” (sic) 

ATENDIDO 

“Olá gostaria de saber o endereço dos senadores que utilizam em 
Brasília apartamentos funcionais. Nome do senador e o endereço.” (sic) 

ATENDIDO 

“Como funciona o Senado? Os concursos de licitações realizados para 
prestação de serviços públicos por empresa privada tem caráter 
classificatório e eliminatório? As verbas públicas destinadas à educação, 
por exemplo, tem crescimento anual de quantos por cento?” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Sou Jornalista e solicito informações sobre os períodos em que o 
suplente Marcos Guerra, do Espírito Santo assumiu a função de senador 
em substituição ao titular Gerson Camata, cujo mandato encerrou em 
2011. Se o suplente Marcos Guerra recebe algum benefício do Senado 
Federal, como aposentadoria, serviço médico e outros.”(sic) 

ATENDIDO 

“Prezados, Gostaria de receber o registro da votação da CRE (Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional) a respeito do PDS 430/2008, 
que trata do Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul. Acredito 
que a sessão ocorreu em 29 de outubro de 2009. No site do Senado, 
encontrei apenas o resultado da deliberação no Plenário. 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito as listas com nomes dos senadores que compuseram a CRE 
desde o ano de 1988, até os dias atuais.” 

ATENDIDO 

“Solicito a exposição de motivos da lei 13.204/2015, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias voluntárias, e da lei 13.151/2015, que 
dispõe sobre a finalidade das fundações, o prazo para manifestação do 
Ministério Público sobre suas alterações estatutárias, e a remuneração 
dos seus dirigentes.” 

ATENDIDO 

“Bom dia, Gostaria de saber a organização dos partidos em blocos 
parlamentares (maioria, minoria, governo, etc) entre os períodos de  
2007/2008 e 2008/2009. Atenciosamente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a cópia do edital do concurso realizado em 2012, para o cargo 
de técnico legislativo do Senado Federal.” 

ATENDIDO 

“Solicito o envio da lista de votação nominal da PEC 55/2016, a chamada 
PEC dos gastos.” 

ATENDIDO 

“XXX. Para o desenvolvimento de minha pesquisa preciso ter acesso à 
Mensagem Presidencial enviada ao Senado em 06 de setembro de 1978 
por meio da qual fora solicitada retirada do Projeto de Lei da Câmara n. 
05, de 1978 (trata-se do Projeto de Código de Processo Penal de 1975). 
O documento que preciso é a MSG 295, de 30 de agosto de 1978. 
Peço, portanto, a gentileza de encaminhamento do referido documento 
por meio de correio eletrônico. Desde já grato.” (sic) 

ATENDIDO 

“Eu, como cidadão que fiscaliza seus servidores, venho reiterar minha 
preocupação com os gastos pessoais dos senhores senadores. Solicito 
todos os documentos fiscais de gastos de hospedagem ou viagem, de 
todos senhores senadores, no mês de março.” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito lista de todos os senadores(as) que votaram a favor da lei da 
imigração”(sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de ter acesso ao arquivo “estrutura remuneratória” dos 
servidores do Senado Federal dos anos 2000 até o ano de 2017. Trata-
se, assim, de 18 arquivos referentes ao período. Se possível, gostaria de 
receber os arquivos em formato pdf, por e-mail.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber qual é a bancada do Governo e da Minoria nesta 
legislatura. Att.” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Boa tarde, XXX. Estamos elaborando um banco de dados sobre 
proposições legislativas para mulheres. Para esta elaboração solicito um 
documento, no formato .csv, com todas as proposições dentro do 
período de 1988-2015 que contenham como palavras chave: mulher; 
mulheres, feminino. Aguardo retorno e dede já agradeço.” (sic) 

ATENDIDO 

“Não encontrei o que precisava. Gostaria de encontrar a exposição de 
motivos da lei nº 12.820/2013.” (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite senhores, XXX, estou fazendo um artigo sobre o acesso das 
pessoas com deficiência ao serviço público através do concurso público, 
para a conclusão de Pós Graduação em Administração pública e gostaria 
de saber: Qual o número de servidores do Senado Federal? Quantos 
desses servidores são pessoas com deficiência?” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, solicito as notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da 
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura - CAE” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito o texto na íntegra do SCD 7/2016 que institui a Lei de Migração, 
ao PLS 288/2013, o qual foi enviado a sanção presidencial no dia 
18/04/2017.” 

ATENDIDO 

“Prezados, Gostaria de consultar o resultado da votação e ata do Projeto 
de Decreto Legislativo 430/2008 (Protocolo de Adesão da Venezuela ao 
Mercosul) na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE, 
pois encontrei o registro apenas da apreciação em Plenário. 
Atenciosamente,XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Ola, meu nome é XXX e minha pergunta está relacionada a consultoria 
legislativa. Tenho curso de Tecnólogo em Recursos Humanos e equivale 
ao mesmo de graduação, sendo assim, posso prestar concurso para o 
cargo de consultor legislativo? Desde já agradeço.” (sic) 

ATENDIDO 

“Prezados senhores, boa noite, como poderei conseguir a bibliografia 
(concurso) para o cargo de processo industrial Gráfico? A biblioteca do 
senado tem algum livro sobre o tema? não encontro em lugar nenhum ( 
nem no site da FGV) a ultima prova do cargo processo industrial Gráfico 
no ano de 2012, poderiam me ajudar? Agradeço desde já a atenção 
XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se nesta legislatura a remuneração de algum senador 
foi descontada por motivo de ausência não justificada a uma sessão 
deliberativa, ou a uma votação.” 

ATENDIDO 

“Prezados, boa tarde. Em 2005 foi encerrada a CPMI da Terra, cujos 
produtos foram dois relatórios. Um produzido pelo relator da Comissão, 
o Deputado João Alfredo (que foi recusado pela comissão) e o outro 
pelo Deputado Abelardo Lupion, o qual foi aceito como o relatório final. 
Consegui localizar o relatório aprovado na biblioteca do Senado, no 
entanto, o relatório produzido pelo Deputado João Alfredo não foi 
localizado. Gostaria de saber se o mesmo ainda está disponível e como 
faço para acessá-lo. Obrigado “ (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Solicito as notas taquigráficas da audiência pública, realizada pela CAE, 
que dicutiu o seguinte tema: “Identificar os principais obstáculos que 
compõem o chamado Custo Brasil”.” 

ATENDIDO 

“Solicito por gentileza o envio de uma cópia do PLS 280/2016, referente 
aos crimes de abuso de autoridade, pois não possuo acesso a internet.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de receber a cópia do PLS 280/2016, que define os crimes de 
abuso de autoridade e dá outras providências.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de receber cópia do PLS 280/2016, que define os crimes de 
abuso de autoridade e dá outras providências.” 

ATENDIDO 

“Sou estudante XXX, e gostaria de saber de forma resumida os cargos 
eletivos e trajetória anterior na política dos atuais 81 senadores. Ou 
seja, que cargo ocupava e/ou atividade desenvolviam antes de estarem 
Senadores da República.” 

ATENDIDO 

“Prezados, a respeito da MSC 82/2007, que trata do Protocolo de 
Adesão da Venezuela ao Mercosul, a ficha de tramitação ( 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProp
osicao=342581&ord=1 ) informa que esteve na Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul entre 14 de março e 10 de julho de 2007. 
No entanto, não encontrei registro de nenhuma reunião e/ou 
deliberação a respeito dessa matéria. Sendo assim, gostaria de consultar 
onde posso encontrar as informações desses meses em que esteve 
nessa Comissão Mista. Apesar de, neste período, o Protocolo de Adesão 
da Venezuela tramitar na Câmara dos Deputados, a mesma me 
informou que os registros das sessões da Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul são mantidos pelo Senado, pois são realizadas 
nesta Casa. Portanto, envio a mensagem a vocês. Obs: Obtive as 
informações de quando o mesmo Protocolo de Adesão tramitou na 
Representação no Parlamento do Mercosul em 2009, quando estava 
registrado como Projeto de Decreto Legislativo 430/2008, no Senado, 
após ser aprovado pelo Plenário da Câmara. Se tenho entendido 
corretamente, o Protocolo foi submetido à Representação no 
Parlamento do Mercosul tanto em 2007 quanto em 2009, por ocasião 
dos processos na Câmara e no Senado, respectivamente. 
Atenciosamente, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Por gentileza, gostaria de conseguir uma lista com os e-mails 
dos senadores. Grata, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Prezados(as), Solicito as notas taquigráficas e discursos dos seguintes 
projetos de lei: 1-) PL 2.513/07 (autoria da senadora Patrícia Saboia), 
convertido na Lei n. 11.770, de 9 de setembro de 2008. Assunto: Cria o 
Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença 
maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.  2-) PLC 14/2015, convertido em LEI Nº 
13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016. Assunto: Dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei no 
12.662, de 5 de junho de 2012. Obrigada” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicito cópia impressa do PLS 570/2015, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.” 

ATENDIDO 

“Solicito a foto oficial do Senador Flexa Ribeiro em nome da Prefeitura 
de Capanema/PA. Será prestada uma homenagem para o Senador.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de solicitar a lista impressa com os nomes dos senadores em 
exercício, pois não possuo acesso à internet.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde, Solicito a correta exposição de motivos da MP 1.990-26, de 
14/12/1999. A despeito de a Mensagem nº 1.274/99-CN apontar para a 
citada MP, tem-se que a exposição de motivos (E.M. 1007/MF) contida 
nos documentos presentes no DCN publicado em 28/01/2000, Páginas 
2862-2889 (C-449 a C-476 -  vide anexo) não diz respeito à referida MP, 
como pode-se notar do cotejo do conteúdo da E.M. 1007/MF em 
confronto com a MP 1.990-26, a despeito de ambas tratarem de matéria 
tributária federal. 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/42858 
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datDiario=28/01/2000&ti
pDiario=2#” (sic) 

ATENDIDO 

“Solicitamos o envio de cópia da documentação, notadamente aquela 
que deu ciência ao licitante, que aplicou a sanção de impedimento de 
licitar por 5 dias (período de 15/08/2016 a 19/08/2016) à empresa 
EXCLUSIVENET E LOCAÇÃO EIRELI ME CNPJ nº 18.568.554/0001-55, 
resultante do descumprimento aos termos do edital do Pregão 
Eletrônico nº 30/2016, UASG 20001 - Processo nº 
00200005243201653.” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Lei do abuso de autoridade: Verifiquei em resumo que em um dos 
pontos não permite algemar alguém preso ou investigado sem a devida 
resistência do mesmo. Isso é ridículo, pois o preso pode simplesmente 
não resistir à prisão e posteriormente sub julgar a autoridade policial 
que estiver conduzindo-o. Dentro de uma delegacia ou presidio, o preso 
será conduzido sem algemas? Também não encontrei lugar onde 
consultar o texto na íntegra. Como saber quem esta falando a verdade 
sobre este projeto de lei? Grato.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber se no próximo concurso abrirá vaga para engenheiro 
mecânico? Grato, XXX” (sic) 

ATENDIDO 

“Por favor, desejo a lista de senadores que aprovaram a Lei 12.189/2010 
(criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana), de 
12/01/2010, além de identificar votos contrários e abstenções. E 
também se houve alguma sugestão de emenda - acatada ou não - ou 
comentário que possa acrescentar a esse respeito, especialmente se 
houve alguma consideração positiva ou contrária do Senador Alvaro 
Dias, querendo saber qual foi seu voto a respeito dessa matéria.” (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia, sou XXX e estou fazendo o meu trabalho de conclusão de 
curso sobre a Lei de Abuso de Autoridade (nº 4.898/1965). Gostaria de 
ter acesso ao Projeto de Lei nº 952, de 1956, que não está disponível no 
site do Senado Federal. Vocês teriam como disponibilizar o aludido 
projeto? Ajudaria a enriquecer a minha pesquisa. Desde já agradeço a 
atenção dispensada. “ (sic) 

ATENDIDO 

“Boa noite,  Gostaria de saber se há alguma previsão para lançamento 
do edital para o concurso de técnico legislativo ainda no ano de 2017? 
Se sim, a previsão de divulgação do edital seria para o segundo 
semestre? Aguado contato.”(sic) 

ATENDIDO 

“Solicito a lista dos senadores que já estão aposentados por suas 
profissões, mas que continuam com mandato parlamentar.” 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber quais senadores votaram a favor e contra, sobre a lei 
de migração, para levantamento estatistico. Obrigado.” (sic) 

ATENDIDO 

“- GOSTARIA DE TER ACESSO ÀS NOTAS FICAIS DE REEMBOLSO DE 
GASTOS FEITOS COM A COTA PARLAMETRAR DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO E SEUS SUPLENTES”. (sic) 

ATENDIDO 

“Bom dia! Senhores, por gentileza, poderiam informar-me se, no 
próximo concurso público do Senado, as provas serão aplicadas também 
na capital do Paraná. Aguardo retorno, muito obrigada! Att.: XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

“Gostaria de saber quantos senadores em exercício possuem mais de 70 
anos.” 

ATENDIDO 

“Boa tarde! Solicito informações sobre quais são os dicionários 
utilizados por esta Casa e sua sequencia de prioridade. Desde já 
agradeço sua atenção e aguardo seu retorno. Atenciosamente.” (sic) 

ATENDIDO 

“Onde consigo a lista dos votos dos senadores para o PLS 280 de abuso 
de autoridade votado nessa 4ª feira?” (sic) 

ATENDIDO 

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.
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“Previsão para o próximo concurso do Senado Federal? Alguma 
informação a respeito? Grato “ (sic) 

ATENDIDO 

Prezados, boa tarde, Gostaria de solicitar cópia da Nota Técnica nº 899, 
de 2015, elaborada por Daniel Osti Coscrato, para a Consultoria 
Legislativa do Senado Federal, em 1º de abril de 2015. Muito obrigado. 
Abs., XXX 

NEGATIVA DE 
ACESSO2 

Bom dia, gostaria de ter acesso à lei da terceirização e da reforma 
trabalhista, na íntegra. Onde posso consegui-la? A fim de que eu posso 
me informar sobre as mudanças. Obrigado!!  

ATENDIDO 

Com base na Lei de Acesso à Informação, requeiro todas as notas fiscais 
-- com descritivos de trabalhos e datas -- emitidas pela empresa 
Jefferson L R Coronel - ME (CNPJ 22.793.293/0001-44) ao senador Omar 
Aziz (PSD), referentes aos serviços que foram reembolsados pelas Cotas 
para Exercício da Atividade Parlamentar do Senador - CEAPS. 

ATENDIDO 

“Solicito a versão final do projeto da nova lei de migração, encaminhada 
ao presidente para sanção. Atenciosamente, XXX.” (sic) 

ATENDIDO 

 

                                                 
2 Proteção conferida pelo art. 53, §6° da Constituição Federal. 
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